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Структурни и биомеханични
фактори за развитие на коленни
увреди при спортуващи жени
Ростислав Костов, дм

РЕЗЮМЕ
В настоящата статия ще спрем вниманието върху някои базови
концепции, основаващи се на редица структурни и функционални
особености на женския организъм, с пряко отражение върху травматизма и рехабилитационния подход. В световната литература
по-често срещаният спортен травматизъм при жените е в областта на долните крайници и най-вече в областта на коленния комплекс. Поради това в настоящата статия ще се спрем на някои
спортно-травматични проблеми, свързани с увреди в областта на
най-голямата става в ОДА, при активно спортуващи жени..

SUMMARY
Structural andbiomechanical factors for knee damagein sportswomen
In this articlewe will payattention onsomemainconceptsbased ona number
of structuraland functionalcharacteristics ofthe female body, witha direct
effect oninjuriesandrehabilitationapproach.In worldliterature,sportsinj
uriescommonin womeninthe area ofthe lower limbs, and especiallyin
the kneecomplex.Therefore, inthisarticle we will consider somesportstraumatic problems associated withdamageinthe biggestplace inthe
musculoskeletal system in active exercising women.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Коленни увреди, спортуващи жени, рехабилитация.
KEY WORDS: Knee damage, sportswomen, rehabilitation.

Едни от най-впечатляващите
резултати от скорошни проучвания доказват, че рискът от безконтактна увреда на предната
кръстна връзка (ПКВ) при жени,
практикуващи баскетбол и футбол, е 6-8 пъти по-голям от този
при спортуващи мъже (J. Grayetal.,
1985; E. Arendt, R. Dick, 1995; M.
Hutchinsonetal., 1995). В друго изследване се твърди, че рискът
от травми и увреди на долните
крайници при жени-лекоатлети
е два пъти по-висок, отколкото
при спортистите от мъжки пол
(J. Knapiketal., 2001). В допълнение, някои изследвания показват,
че т.нар. стресови фрактури (S.
Pester, P. Smith, 1992) и патело-феморалните дисфункции са близо с
два пъти по-голяма вероятност
да се развият при жени лекоатлети, отколкото при мъже (S.
Almeidaetal., 1995). Този травматичен модел при спортуващите жени вероятно се дължи на
редица структурни, механични,
невро-мускулни, хормонални или
4
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комбинация от всички изброени
досега фактори.
Тези, а и много други изследвания не остават единствено в научната сфера. Именно задълбоченото разглеждане на този въпрос
както от анатомо-физиологична,
така от спортно-педагогическа,
кондиционна и рехабилитационна гледна точка ще даде възможност за подходящо адаптиране
на двигателните програми и лечебни подходи, така че да се намали спортният травматизъм
при тази група спортисти, както
и да се изградят максимално ефективни превантивни и лечебни
подходи.
Макар, че не е възможно структурно моделиране на човешкия
организъм, целенасочената работа за оптимизиране на някои
механични и невро-мускулни предпоставки за развитие на редица
увреди ще даде възможност за съществено намаляване и по-пълно
възстановяване на спортуващите жени.

СТРУКТУРНИ ОСОБЕНОСТИ
В настоящата статия ще
отбележим само някои от по-важните разлики в структурата и
аксиалнотоалиниране на долните
крайници между мъжете и жените (фиг. 1). Основните структурни различия включват: алиниране
на тибио-феморалната става;
капсуло-лигаментарен лакситет;
постановка на ходилата; индекс
на телесната маса (ИТМ) и др.
Физиологичното алиниране на бедрото и подбедрицата образува
т.нар. валгусен ъгъл, разположен
във фронталната равнина, който е средно 170-175°. Поради поширокия таз при жените (свързан
с оформяне на родовия канал),
шийно-диафизарният ъгъл в проксималната част на бедрото (ъгълът, образуван между диафизата
и бедрената глава във фронталната равнина) е по-голям именно
при жените. С цел компенсация
на по-изразения валгалитет в

Фиг. 1

Основни разлики
в структурата на
долните крайници при
двата пола (R. James et
al., 2012).

тазобедрените стави, медиалният бедрен кондил проминира
още по-каудално при жените, в
сравнение с мъжете. Това е така
поради нуждата, медиалният бедрен кондил да застане на почти
една линия с латералния (който
пък проминира вентрално повече от медиалния, с цел превенция
от латерална луксация на пателата). Изравняването на бедрените кондили е важна предпоставка

за правилно алиниране на долния
крайник, имайки предвид почти
хоризонтално разположеното тибиално плато от страна на подбедрицата. В женската анатомия
по-широкият таз е предпоставка
за по-изразен валгалитет в ТБС
(поради по-голям шийно-диафизарен ъгъл), което ще доведе до
увеличаване на Q-ъгъла (фиг. 2).
Някои автори свързват увеличения Q-ъгъл като фактор за нара-

стване честотата на увредите
на ПКВ. Според нас може би други
са основните фактори за тези
смесени резултати, т.к. Q-ъгълът
измерва степента на кранио-латерално теглене на квадрицепса
спрямо пателата, а не спрямо тибио-феморалната става. Въпреки
това, т.к. тензията на квадрицепса спрямо tuberositastibiae (чрез
lig. patellae) заедно с обтягането
на ПКВ са основните мекотъкан-

Фиг. 2

Основни разлики
в Q-ъгъла при двата
пола. Комбинацията от
илюстрираните структурни разлики може да
доведе до увеличаване
на латерално действащите сили върху пателата (латерализация), с
последващапатело-феморал на сублуксация (R.
James et al., 2012).
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ни фактори за ставно заключване,
според нас тази теория би могла
да се оправдае, т.к. увеличен Qъгъл ще доведе до по-съществено
натоварване на ПКВ, като в комбинация с външни силови моменти може да се яви предпоставка
за лигаментарната увреда.
В някои проучвания се предлага
теорията, че формата и размерът
на междукондилния улей са също
значими фактори за по-честото
увреждане на ПКВ при жени (L.
Goodetal., 1991;K. Shelbourneetal.,
1997). В тези проучвания се предполага, че по-тесният междукондилен улей, в сравнение с мъжете,
допринася за по-малката и потенциално по-слаба ПКВ (L. Goodetal.,
1991;K. Shelbourneetal., 1997). LundHanssenetal. (1994) установяват,
че вероятността за руптура на
ПКВ при жени с анатомично потесен междукондилен улей е близо 6 пъти по-голяма, отколкото
при жени с по-широк улей. Някои
скорошни проучвания обаче свидетелстват, че няма съществени различия между формата и
размера на междукондилния улей
при жените и мъжете като цяло
(C. Teitzetal., 1997; M. Irelandetal.,
2001). Irelandetal. (2001) извършват ретроспективно изследване
и измерване ширината на междукондилния улей при жени с преживяна руптура на ПКВ и такива без.
В това си изследване авторите
доказват, че честотата на руптурите на ПКВ е по-голяма при
жените с по-тесен междукондилен улей, независимо че формата
му в повечето случаи е идентична.Тези изследвания обаче не са
окончателни, като за определяне
точните ефекти от ширината и
формата на феморалния междукондилен улей, по отношение руптурата на ПКВ, ще бъдат обект и
на по-нататъшни изследвания.
Поради тези, а и от други фактори, които ще разгледаме по-долу, честотата на увреди на ПКВ е
значително по-голяма при спортуващи жени, в сравнение с мъжете.
При жените – активни спортисти, честотата на увреди на ПКВ
е 4 до 6 пъти по-висока от тази
при спортуващите мъже, особено
при практикуване на т.нар. контактни спортове или такива с
понасяне на торзионни и ножични
6
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усилия. Като цяло при анализ на
жените – спортуващи в училищата и висшите учебни заведения,
процентът на увреждания на ПКВ
през последните 30 години значително нараства (по данни от
американски проучвания).
По-значителният капсуло-лигаментарен лакситет е често срещан предимно при спортуващите
жени, като в областта на коляното е най-вече в сагиталната
(ПКВ) и във фронталната равнина (МКЛ). Именно комбинираните
усилия във вентрално и валгусно
направление са основни за увреди на ПКВ. Увеличеният ставен
лакситет при жените също така
често се регистрира и в областта на ходилото с резултат – хиперпро-нация (поради навикуларна
депресия). Това е предпоставка за
вентрална транслация на тибията и увеличава натоварването
на ПКВ. Увеличен риск от увреди
на ПКВ се регистрира при жени
след 12-годишна възраст, което
съвпада с естественото увеличаване индекса на телесната маса.
Според някои проучвания именно
увеличеният ИТМ е съществена
предпоставка за коленни увреди.
БИОМЕХАНИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
Логично свързани с описаните
по-горе структурни особености в
анатомията на долните крайници
при жените са и някои биомеханични особености. Структурните разлики са директен фактор,
водещ до различия в двигателните модели, което поставя жените в рискова група от настъпване на различни увреди в сравнение
с практикуващи аналогични спортове мъже. Ето защо по-долу
представяме някои дейности,
които поради редица специфики
в биомеханиката се изпълняват с
известни разлики между мъжете
и жените, активни спортисти.
Бягане. Биомеханичните разлики между бягането при мъжете
и при жените са относително
слабо изучени, но въпреки това
някои изследвания в тази област
показват известни различия. Подобно на резултатите, получени
при изследване моделите на приземяване (описани по-долу), при
жените се наблюдава тенденция

за бягане с по-малка флексия в колената (R. Malinzaketal., 2001).
При жените също така се проявява значително по-голям тибио-феморален валгалитет, отколкото
при мъжете, като също се демонстрира по-голяма аддукция и
вътрешна ротация в ТБС. Което
вероятно предизвиква и по-големия Q-ъгъл. Поради тази причина
някои автори смятат, че при жените мускулите аддуктори и вътрешни ротатори в ТБС изпитват по-значително ексцентрично
натоварване по време на бягане.
Тези разлики вероятно са отговорни за развитието на някои
патологични изменения и болкови
синдроми в областта на долните крайници при жените, като
например проявата на пателофеморална болка. Tiberio (1987)
предполага, че значителната вътрешна ротация на бедрото е с
потенциал да доведе до недобро
алиниране в патело-феморалната
става, което пък е предпоставка за развитие на предна колянна
болка. Авторът също така предполага, че абнормната тибиална
ротация би нарушила аксиалната
ротация в тибио-феморалната
става (завъртането на тибията по надлъжната й ос спрямо
бедрените кондили), което е
предпоставка за нарушаване на
патело-феморалната
механика
(S. Jamesetal., 1978). Увеличената
вътрешна ротация на бедрото
при жените заедно с позицията
на увеличена външна ротация на
подбедрицата дава резултат поголям Q-ъгъл, което директно създава предпоставки за по-честото
развитие на патело-феморални
дисфункции и болки при активно
спортуващите жени.
Ножични усилия. Друг основен неконтактен травматичен
механизъм по време на бягане
е свързан с генериране на резки
ножични усилия по време на различни маневри, внезапно спиране
и др. Споменатата вече по-изразена валгусна позиция на коленете при жените атлети може да
доведе в някои случаи до 5 пъти
по-голямо натоварване на ПКВ, в
сравнение с нормалното алиниране на тибио-феморалната става
във фронталната равнина (M.
Bendjaballahetal., 1997). При ня-

кои спортни дейности, свързани
с генериране на ножични сили в
колената, жените демонстрират
по-малка флексия и по-голяма валгусна ангулация, което пък поставя колената в рисково положение
чрез генериране на по-голям стрес
върху ПКВ. След множество проучвания се установява, че по време
на бягане жените демонстрират
двигателен модел, включващ поголяма вътрешна ротация на бедрото, в сравнение с мъжете (S.
McLeanetal., 1999). Според тези
проучвания подходящото изработване на компенсаторни двигателни модели по време на бягане,
в т.ч. намаляване степента на
вътрешна ротация на бедрото,
ще съдейства за намаляване на
травматичните увреди на ПКВ
при жени, спортуващи лека атлетика.
Приземяване. Приземяването след предварително направен скок е често срещан компонент от множество спортни
дейности. Именно приземяването в някои случаи създава предпоставки за натоварване на долните крайници от 3 до 14 пъти
повече от тежестта на тялото
(J. Dufeketal., 1991). Един от найчесто срещаните неконтактни
травматични механизми в областта на долните крайници е

именно приземяването след направен скок, като значително
по-често развитие на увреди се
среща при спортуващите жени.
(A. Ferrettietal., 1992). Hustonetal.
(2001) изучават различни модели
на приземяване при мъже и жени,
активно практикуващи различни
спортове, като установяват, че
в болшинството случаи жените
се приземяват с по-малка флексия в коленете, в сравнение с
мъжете. По този начин недостатъчното амортизиране на реакцията на опората при контакта
с нея води до предаването на
значително по-голям вертикален силов стрес към колената.
Според тези изследвания при
жените е налице увеличаване на
натоварването с 9% за единица
от телесната маса в сравнение
с мъжете. (L. Hustonetal., 2001).
Lephartetal. (2002) установяват,
че освен с по-малка флексия в
колената при приземяване двигателният модел при жените
се допълва и с вече споменатите по-горе увеличена вътрешна
ротация на бедрата и външна
ротация на подбедриците, в
сравнение с мъжете. Намалената колянна флексия при жените
редуцира значително тяхната
способеност за амортизиране
на силите, възникващи при при-

земяване. Освен това т.к. ПКВ
обикновено се руптурира в положение на пълна екстензия (или
близка до тази позиция) в коляното, моделът на приземяване с
по-малка флексия води до значително увеличаване риска от разкъсване на връзката при спортуващите жени (B. Beynnonetal.,
1996). Скорошни видео анализи
на механизма на увреда на ПКВ
разкриват някои общи компоненти, особено очевидни при
жени (T. Hewettetal., 2009; G.
Myeretal., 2011). Когато жена
атлет се приземи, кол яното се
ротира навътре и във варусна
позиция, увреденото кол яно е
сравнително изпънато, като
същевременно тялото се накланя встрани, като общият
център на тежестта се проектира по плантарен аспект на
ходилото.
При жените атлети се наблюдават и известни разлики в
невро-мускулните стратегии по
време на приземяване, в сравнение с мъжете. Установени са
някои разлики във времето, необходимо за мускулна активация,
което е с пряко отражение върху
динамичната ставна стабилизация, излагайки на допълнителен
риск стабилизаторните ставни
структури.
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Динамика на възстановяване на
постуралния баланс при поддържане
на спокоен унилатерален стоеж след
реконструкция на предна кръстна връзка
Ас. Таня Груева, доктор

РЕЗЮМЕ
Целта на настоящото изследване е да проследи динамиката на
възстановяване на постуралния баланс при поддържане на унилатерален стоеж при пациенти, претърпели реконструкция на предна кръстна връзка. Бяха изследвани 40 пациенти, разделени в две
групи - контролна (КГ) и експериментална (ЕГ), в зависимост от
включените физиотерапевтични средства в ранния постоперативен период. Динамиката на възстановяване на постуралния баланс
във възстановителния 6-месечен период беше проследена посредством статична стаблиография “CAT 2004” (Пловдив/България).
Изследването включваше спокоен унилатерален стоеж на оперирания и неоперирания крак, с отворени и затворени очи, върху твърда
и върху дунапренова подложка. Пациентите от ЕГ още на 3-тия
контролен месец показват много по-стабилно равновесие при стоеж с оперирания крак както на стабилна, така и на нестабилна
опора. Тази разлика в поведението се задържа и до 6-и контролен
месец. Също така пациентите от ЕГ показват по-добро поведение и с неоперирания крак, което е признак за една по-добра обща
подготовка с долните крайници. Проприоцептивните упражнения
в ранния следоперативен период играят важна роля при бързото
възстановяване на статичния постурален баланс.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Постурален баланс, стабилография.
KEY WORDS: Postural balance, stabilography

Възстановяването на постуралния баланс постоперативно
след лигаментарни увреди се основава на бързото възвръщане
на нарушената проприорецпеция
както в засегнатата става, така
и на цялата кинетична верига.
Целта на настоящото изследване е да проследи динамиката
на възстановяване на постуралния баланс при поддържане на
унилатерален стоеж при пациенти, претърпели реконструкция
на предна кръстна връзка.
Методика. В настоящето изследване бяха включени 40 пациенти, след изолирана реконструкция на предна кръстна връзка
по време на тяхното 6-месечно
8
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Фиг. 1

SUMMARY
Dynamics of recovery of postural balance during quite unilateral stance
after anterior cruciate ligament reconstruction
The purpose of the present study was to observe the dynamics of recovery
of postural balance during unilateral stance in patients after anterior cruciate
ligament reconstruction. Forty patients divided in 2 groups, experimental (EG)
and control (CG) ones, have been investigated. The two groups were formed
according to the type of physiotherapy exercises in the early postoperative
treatment. Computerized stabilography system (“CAT 2004” Plovdiv/Bulgaria)
was used to detect the dynamics of postural balance recovery during the
6 months postoperative period. The measurement included quiet unilateral
stance with eyes open and eyes closed. The tests were done both on the
stable platform, as well as on a foam block with the operated and nonoperated leg. The patients from the EG have shown better balance in unilateral
stance on the operated leg on the stable platform as well as on the unstable
one already at the 3rd month postoperatively. That significant difference was
maintained till the 6th postoperative month. Apart of that the patients from
the EG have demonstrated better performance with the non-operated leg,
which shows better general conditioning with the lower limbs at all. The
proprioceptive exercises in the early postoperative period play a crucial role
for better and faster recovery of the static postural balance.

ɈɮɢɰɢɚɥɟɧɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹȺɌɅȺɋɅȺȻɈɈȾɉɥɨɜɞɨɜ
ɭɥɎɢɥɢɩɆɚɤɟɞɨɧɫɤɢ
ɬɟɥ*60
ȿɦɟɣɥLQIR#QXWUHQGEJ

Медицина и Спорт

9

K ИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
възстановяване. Тези пациенти
бяха разделени в две групи, контролна (КГ) и експериментална
(ЕГ), в зависимост от началото
на физиотерапия и включените
средства в нея. При пациентите
от ЕГ проприоцептивните упражнения и такива от затворена
кинетична верига бяха приложени
още в първите дни след операцията, докато при пациентите от
КГ те бяха включени средно след
30-тия постоперативен ден, когато им беше позволено и пълно
обременяване на крайника.
Компютърно базираната стабилографска система, “CAT 2004”
(Пловдив/България), беше използвана за изследване на промените в поддържане на спокойно
равновесие на пациентите при
изправен стоеж. Отчетоха се регистрираните колебания на тя-

Граф. 1

Граф. 2

Граф. 3

Граф. 4
Фиг. 2

Граф. 5

Фиг. 3
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Граф. 6

Граф. 7

Граф. 8

*ст. достоверност между групите (p<0,05); ^ст.достоверност
между 1во с другите изследвания в групата (p<0,05)

лото, разглеждани поотделно в
двете ортогонални направления
– фронтално (медио-латерално,
ML) и сагитално (предно-задно,
AP), известни с названието стабилограми (фигура 1). Бяха разгледани и регистрирани параметрите: средна амплитуда (MA) и
средна скорост (MV). Динамиката на позните колебания се обработи статистически и за двете
групи чрез еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA), като разглежданият фактор е време (Т).
Вътрегруповите различия и за
ЕГ, и за КГ статистически се обработиха чрез непараметричния
Wilcoxon test.
Тестовете, извършени върху
стабилографската платфома, се
приложиха при следните две условия: спокоен унилатерален стоеж
върху стабилна опора (директно
върху платформата) (фигура 2) и
спокоен унилатерален стоеж върху нестабилна опора (дунапренено блокче със същата площ като
платформата и дебелина 20 см)
(фигура 3). И при двете условия
тестовете се проведоха с отворени (ОО) и със затворени очи
(ЗО).
По този начин изследването

се приложи на 1-вия, 3-тия и 6-ия
месец след реконструкцията на
ПКВ за пациентите от ЕГ, докато
за КГ изследванията се проведоха
на 3-тия и 6-яи месец само, тъй
като на 1-вия постопертивен месец някои от пациентите въобще
не можеха да стъпват на оперирания крак, а за други тестовете
бяха прекалено сложни.
РЕЗУЛТАТИ
Спокоен унилатерален стоеж
на стабилна опора
При унилатерален стоеж с ОО
на стабилна опора отклоненията на амплитудните колебания с
неоперирания крак беше еднаква
при двете групи, в двете направления. При стоеж на оперирания
крак отново резултатите между групите бяха доста близки и
за двата контролни периода, но
на 3-тия контролен месец в АР
направление се установи статистически достоверна разлика
между групите, като по-ниски колебания показаха пациентите от
ЕГ (графика 1).
При елиминиране на зрението амплитудните колебания при
стоеж на неоперирания крак вър-

ху стабилна опора се увеличиха
и за двете групи, но в по-малка
степен за ЕГ. Системното понижаване на отклоненията в амплитудата беше видимо и за двете
групи.
При стоежа на оперирания
крак върху стабилна опора в състояние 30 от пациентите от ЕГ
показаха значително по-ниски колебания в амплитудата. Това се
потвърди от статистическите
значими различия между групите
на 3-тия и 6-ия контролен месец
и по двете ортогонални оси. Изходните стойности за ЕГ в АР
направление на 1-ви контролен
месец дори са по-ниски от изходните стойности на за КГ, които
са на 3-тия контролен месец (графика 2).
Скоростта на позните колебания при стоеж на стабилна опора
както за неоперирания крак, така
и за оперирания крак е много близка за групите в изследваните периоди при състояние на ОО и по
двете ортогонални направления
(графика 3).
С редукция на зрителния вход
отклоненията в скоростните колебания при унилатерален стоеж
на стабилна опора значително
се променят. При стоеж на неоперирания крак пациентите от
ЕГ показват по-ниски скоростни
колебания спрямо пациентите
от КГ, особено на 6-и контролен
месец , където има статистически значими разлики и в двете
ортогонални направления. Установи се и системно понижаване
на стойностите за ЕГ при всяко
следващо измерване, подкрепено
статистически (графика 4).
Скоростните колебания имаха различна посока при стоеж на
оперирания крак върху стабилна
опора. За ЕГ стойностите за 1-ви
и 3-ти контролен месец бяха много близки, едва на 6-ия месец те
значимо се понижиха. За КГ стойностите на скоростните колебания бяха по-ниски в крайния етап
спрямо изходните, но статистически значимо беше само в ML направление (графика 4).
Прави впечатление, че отклоненията и на амплитудата, и на
скоростта при стоеж на оперирания крак с ОО не се различават
особено между двете изследвани
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групи в разглежданите периоди
на изследване. Същото може да
се каже и за динамиката на възстановяването им във времето.
Тя много слабо се променя със всеки следващ период на изследване,
но все пак в положителна посока.
По друг начин стоят нещата с
редуциране на зрението. Като
цяло стойностите на стабилографските показатели се покачват и при двете групи, но при КГ
това се наблюдава значително
повече и по двете ортогонални
направления. Пациентите от ЕГ
още на 3-тия контролен месец
показват много по-стабилно равновесие при стоеж с оперирания
крак на стабилна опора спрямо
пациентите от КГ. Тази разлика в
поведението се задържа и до 6-ия
контролен месец , особено в АР
направление. Това ни дава основание да смятаме, че пациентите
от ЕГ изграждат много по-добър
проприоцептивен усет при стоеж на оперирания крак, след като
при липса на зрителния фактор
успяват да изпълнят по-добре поставената им равновесна задача
и заангажират и използват поадекватно проприоцептивната
система.
СПОКОЕН УНИЛАТЕРАЛЕН СТОЕЖ
НА НЕСТАБИЛНА ОПОРА
Провокирането на проприорецепцията чрез унилатерален
стоеж на дунапренова подложка
показа интересни резултати на
стабилографските показатели и
при двете групи.
Амплитудата на позните
колебания при стоеж на оперирания крак върху дунапренова
подложка при състояние на ОО
беше доста по-изразена спрямо
стойностите й при неоперирания крак и за двете изследвани
групи. Докато при неоперирания
крак динамиката в колебанията
е минимална през различните
периоди, както и стойностите между двете групи са много
близки, то при оперирания крак
имаме по-добре изразена динамика на намаление на амплитудните стойности във времето и
доста изразени различия между
двете групи (графика 5).
Със затваряне на очите тенденцията на амплитудните колебания при стоеж на неоперирания
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крак върху дунапренова подложка
се промени. Амплитудните отклонения се увеличиха и за двете
групи, но при ЕГ имаше по-ниски
стойности и това се прояви със
статистическа достоверност в
АР направление на 6-ия контролен месец и в ML направление на
3-тия контролен месец. Също
така крайните резултати при ЕГ
са доста по-ниски от изходните,
подкрепено статистически и по
двете ортогонални направления.
Затварянето на очите не повлия
на поведението при стоеж върху
оперирания крак върху нестабилна опора, тенденцията в разликата между групите се запази същата както при състояние на ОО
(графика 6).
За същите експериментални
условия скоростта на позните
колебания беше сравнително еднаква за оперирания и неоперирания крак и при двете групи. Статистически достоверни различия
между групите се отчетоха основно на 6-ия контролен месец ,
като отчетените стойности на
ЕГ бяха по-ниски (графика 7).
Както и при другите експериментални условия и тук при унилатерален стоеж върху дунапренова подложка с елиминиране на
зрението скоростните колебания се повишиха и при двете групи, но значимо по-ниски стойности показаха пациентите от ЕГ.
При стоеж на неоперирания крак
и стоеж на оперирания крак статистическа достоверност между групите се установи на 3-тия
и 6-ия месец в АР направление и
на 6-ия месец в ML направление, с
по-ниски стойности за ЕГ, които
прогресивно се понижават във
времето (графика 8).
В настоящото изследване,
при поддържане на унилатерален
стоеж върху нестабилна опора
пациентите от ЕГ се справят
много по-добре с поставената
им равновесна задача спрямо пациентите от КГ. При последните
амплитудните и скоростните
отклонения са значимо по-високи в целия период на изследване
и при крайните отчетени стойности, независимо от положителната динамика на възстановяване, която показват. Това се
отнася както при състояние на
ОО, така и при състояние на ЗО,
по двете ортогонални направле-

ния. Освен това пациентите от
ЕГ показват по-добро поведение
не само с оперирания, но и с неоперирания крак, което е признак
за една по-добра обща подготовка с долните крайници.
Според нас това, че пациентите от ЕГ се справят по-добре
с поставената им равновесна
задача върху нестабилна опора
се дължи на ранното започване
с проприоцептивни упражнения,
упражнения от ЗКВе и адекватно
и навременно обременяване на
оперирания долен крайник.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ранното включване на проприоцептивни упражнения и такива от затворена кинетична
верига, постоперативно, след
реконструкция на ПКВ, значително подобряват поддържането
на спокоен унилатерален стоеж
както на стабилна опора, така и
в по-сложни равновесни задачи –
нестабилна опора, редуциране на
зрението.
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Кинезитерапия за балансиране
на контрактилните елементи
на скапулата
Доц. Румяна Ташева, доктор

РЕЗЮМЕ
Целта на настоящата статия е да се проследят възможностите за адекватно изследване на контрактилните структури на
скапулата като ключов елемент при функционалното възстановяване на раменния пояс.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
През периода 2006-2014 г. са наблюдавани 27 пациенти. В последващата методика на физиотерапия акцентираме на първостепенното значение за възстановяването на следните силови
двойки, действащи за раменен пояс при елевация и абдукция на
скапулата.
РЕЗУЛТАТИ
Първоначалните резултати показват положителни тестове за скъсяване на m. subscapularis, m. levator scapulae et m. trapezius pars descendens
при всички пациенти независимо от различните клинични диагнози.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Физиотерапията за функционалното възстановяване на раменния пояс при различните клинични нозологии е необходимо да започва с адекватно изследване и третиране на контрактилните
структури на скапулата като ключов елемент за увеличаване
обема на движение в гленохумералната става.

SUMMARY
Physiotherapy for balancing of the scapular contract elements
The aim of this article is to trace out the possibilities to adequate assessment
of the scapular contractile structures as a key in the functional restoring of
the shoulder.
MATERIAL AND METHODS
During the period 2006 – 2014 were observed 27 patients. The accent of our
physiotherapy methodics is to restore the first of the shoulder force couples
in the scapular elevation and abduction.
RESULTS
The first results show the positive tests for shortness of m. subscapularis, m.
levator scapulae et m. trapezius pars descendens in all patients independently
of the clinical diagnosis.
CONCLUSION
The physiotherapy for the shoulder functional restoring in the different clinical
diagnosis is necessary to begin with the adequate assessment and treatment
of the scapular contractile structures as a key in the increasing of the humeral
range of motion.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Абдукция, елевация, раменния пояс, скапула.
KEY WORDS: Abduction, elevation, shoulder, scapula

За физиотерапията на раменната
става базисно значение имат както
клиничната диагноза, така и аналитичната оценка на функционалния дефицит
в раменния пояс. В много от случаите
се проследяват само болката, мускулатурата и обемът на движение в гленохумералната става, без да се изследват
нарушенията в моделите на динамичните двойки на скапулата [3, 6, 7, 9].
Целта на настоящата статия е
да се проследят възможностите за
адекватно изследване на контрактилните структури на скапулата като
ключов елемент при функционалното
възстановяване на раменния пояс.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
През периода 2006 – 2014 г. са на-

блюдавани 27 пациенти. Проследените случаи са със следните клинични
диагнози:
Bankart и Hill-Sachs лезии - артроскопска предна и задна стабилизация – 7 пациенти. При тях е използвана ортеза за 45 дни.
Fractura-luxatio capitis humeri - хемиартропластика хумеро-скапуларис a
modo de Puy – 2-ма пациенти. Ортеза
(относителна имобилизация) - 45 дни.
Subacromial impingement (pain
syndrome) - 7 пациенти.
Фрактури - 9 пациенти.
Артроза на раменна става –
2-ма пациенти.
Физиотерапията за раменния
комплекс е сложен и продължителен
процес със строго индивидуална насоченост съобразно диагнозата, при-

ложено клинично лечение, възраст и
други показатели. Възстановяването
на гленохумералната става е често
срещан проблем и е застъпено и в други наши научни изследвания [8]. В последващата методика акцентираме
на първостепенното значение за третирането на следните силови двойки,
действащи в раменен пояс:
Елевация на скапулата.
Абдукция на скапулата.
Динамичните структури, активиращи:
Елевацията на скапулата са
m. levator scapulae et m. trapezius pars
descendens.
Абдукцията на скапулата са
m. supraspinatus, m. subscapularis et m.
deltoideus.
В този аспект и физиотерапията
Медицина и Спорт
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е насочена към изследване и според
находката повлияване на тези контрактилни структури. Водещо значение има изследването с тестове за
скъсяване на m. subscapularis (фиг. 1),
m. levator scapulae et m. trapezius pars
descendens [1, 2, 5].
Съществено място има и проследяването на наличие на дисфункция на
m. supraspinatus (фиг. 2) [3, 9].
Проследяването на болката е чрез
Визуално аналогова скала (ВАС) в 10 степени от 0 липса на болка до 10 максимално силна болка [4].
Физиотерпията е приложена за 10
процедури в ранната постимобилизационна фаза. Преди да работим за
координацията в посочените силови
двойки, възстановяваме аналитично
техните компоненти. При овладяването на установения функционален
дефицит започваме с техниката за
позиционно освобождаване на болката
(ТПОБ) за m. subscapularis (фиг. 3) [3].
Използването първоначално на
мускулно-енергийни техники (МЕТ),
една от които е постизометричната
релаксация (ПИР), е свързано с болезненост и увеличаване на чувството за
дискомфорт. Като брой процедури
включването на ПИР е индивидуално и
е удачно след постигането на релаксация чрез ТПОБ. От друга страна прилагането на ПИР е ефикасно за m. levator
scapulae et m. trapezius pars descendens
още през първите дни [2, 3]. Последващото повлияване на m. supraspinatus
е от тестовата позиция чрез МЕТ.
Стимулиране на m. deltoideus постигаме с нервно-мускулна техника (НМТ) с
компресия за 10-12 sec от изходно положение лег. Прогресивното възстановяване на m. supraspinatus е чрез МЕТ от
страничен лег и седеж с 150 абдукция в
раменната става. Същите изходни положения използваме и за m. deltoideus
с 400, 600 и постепенно увеличаваща
абдукция в раменната става.
РЕЗУЛТАТИ
Първоначалните резултати показват положителни тестове за скъсяване на m. subscapularis, m. levator scapulae
et m. trapezius pars descendens при всички пациенти независимо от различните клинични диагнози. Началните
средни стойностти за m. subscapularis
са 7, 670 , които прогресират до 720 .
Относно m. levator scapulae средните
стойности от 13, 1 cm до 4, 5 cm и за
m. trapezius pars descendens от 7, 8 cm
до 2, 7 cm.
Положителен е и тестът за дис14
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ния комплекс [7, 9]. Тук възниква въпросът: адекватно ли е прилагането на
стереотипа за възстановяване обема
на движение в гленохумералната става и мускулната сила, без да се повлияват скапуларните мускули? Имат ли
положителен ефект упражненията за
координация на горен крайник, без да
е постигната координация между движенията на скапулата и хумеруса?
Отговорът на поставените погоре въпроси е, че възстановяването
на раменния комплекс по този начин
води до ”лъжливо” увеличаване обема на движение, т.е. провокират се
компенсаторни и заместителни движения.

Фиг. 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Физиотерапията за функционалното възстановяване на раменния пояс
при различните клинични нозологии е
необходимо да започва с адекватно
изследване и третиране на контрактилните структури на скапулата
като ключов елемент за увеличаване
обема на движение в гленохумералната става.

Фиг. 2

Фиг. 3

функция на m. supraspinatus при всички
пациенти.
Интензивността на болката по
ВАС е от 8, 3 степен до 2,7.
ДИСКУСИЯ
В повечето случаи, поради съкратените срокове за възстановяване се
акцентира върху възстановяването на
обема на движение в гленохумералната
става и за тази цел рано се включват
упражнения, изискващи координация
между отделните елементи на рамен-
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Мануалната манипулация на
гръбначен стълб и нейният
негативен ефект
Мартин Еремиев, доктор

РЕЗЮМЕ
Манипулацията на гръбначния стълб е терапевтична интервенция,
приложена на ставите на гръбначния стълб. Тези стави, които
са обект на манипулативна терапия, включват: фасетни, атланто-аксиални, атланто-окципитални, лумбосакрални, сакроилиачни,
костотранзверзални и костовертебрални стави. Утвърдени ръководства, използвани в различни държави като критерии за терапевтично поведение, достигат до различни заключения по отношение на гръбначната манипулация. Някои не я препоръчват, други
описват манипулацията като опция, а трети препоръчват кратък
курс за пациенти, които не са се повлияли от друг вид лечение (19).
Най-честите сериозни негативни ефекти се дължат на увреждане
на вертебралните артерии. Относително леки странични ефекти
се наблюдават при 30% до 61% от всички пациенти. Предполага се,
че съществува причинно-следствена връзка между манипулацията
на гръбначния стълб и по-късни оплаквания. Данните от различни
изследвания демонстрират, че сериозни негативни постманипулационни реакции са съобщавани рядко в медицинската литература.
Манипулацията на гръбначния стълб, особено когато се извършва
в горната трета на гръбнака, често се свързва с леко до умерено
неблагоприятни ефекти. Това може да доведе до сериозни усложнения като засягане на гръбначна артерия, последвано от инсулт. В
момента честотата на тези събития не е известна. В интерес на
безопасността на пациентите трябва да се преразгледа политиката ни към рутинната употреба на гръбначната манипулация.

SUMMARY
Manual manipulation of the spine and it’s negative effect
Spinal manipulation is a therapeutic intervention performed on spinal
articulations which are synovial joints. These articulations in the
spine that are amenable to spinal manipulative therapy include the
faset joints, the atlanto-occipital, atlanto-axial, lumbosacral, sacroiliac,
costotransverse and costovertebral joints. National guidelines come to
different conclusions with respect to spinal manipulation with some not
recommending it, some describing manipulation as optional, and others
recommending a short course in those who do not improve with other
treatments. (19) The case-control studies suggested a causal relationship
between spinal manipulation and the adverse effect. Relatively mild
adverse effects occur in 30% to 61% of all patients.The survey data
indicated that even serious adverse effects are rarely reported in the
medical literature. Spinal manipulation, particularly when performed on
the upper spine, is frequently associated with mild to moderate adverse
effects. It can also result in serious complications such as vertebral
artery dissection followed by stroke. Currently, the incidence of such
events is not known. In the interest of patient safety we should reconsider
our policy towards the routine use of spinal manipulation.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Манипулация, риск, гръбначен стълб, вертебрални артерии.
KEY WORDS: Manipulation, risk, spine, vertebral arteries.

Манипулацията или корекцията на гръбначния стълб е мануален прийом, при който интервертебралната става е пасивно
придвижена между физиологичния и анатомичния й обем на
движение. (19) Това терапевтично средство е често прилагано
от остеопати, хиропрактици,
физиотерапевти и лекари. Практически всички хиропрактици
използват гръбначната манипулация редовно за лечение на болки в областта на кръста, както
и на болки от мускулно-скелетен
16
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произход. Тя често е свързана с
голяма скорост и къса амплитуда на изпълнение. Това са техники, при които фасетките се коригират с висока скорост, често
придружени от звук, който ясно
се определя като припукване.
Това води до преходно разтягане
на ставни капсули, което според
теорията на хиропрактиката
“нулира” позицията на гръбначния мозък и нервите, което позволява на нервната система да
функционира оптимално и с това
се стига до подобряване на би-

омеханичната ефективност на
организма.
Манипулационната
сила се упражнява или чрез принципа на дългия лост, при което
се прилага сила на разстояние от
манипулираната става, или чрез
принципа на късия лост, когато
се прилага сила в близост до ставата. Много експерти виждат
манипулацията на гръбначния
стълб като ефективна форма
на лечение на болки в гърба. Доказателствата и данните в потвърждение на тази теория от
отделни клинични проучвания
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обаче остава противоречива и
често неубедителна. За състояния, различни от болки в гърба,
няма данни за добрата ефективност на гръбначната манипулация (6).
Много автори изразяват съмнения относно безопасността
на гръбначната манипулация.
Oсобено внимание се отдава на
получаване на мозъчен инсулт
вследствие на манипулация на
шийния дял на гръбначен стълб.
Систематичният преглед на
отделни проучвания от Ernst и
Stevinson, публикувани през 2002
г., обобщава наличните проучвания по въпроса до 2001 г. (6).
През 2007-ма Ernst публикува последния, до този момент, систематичен преглед в тази сфера
(7). В своя анализ Ernst прилага
компютърни библиографски търсения с помощта на MEDLINE
(PubMed), EMBASE, Amed, CINHAL,
британската Nursing индекс и
Cochrane Library до юни 2006 г. В
проучването са включени всички доклади, независимо от езика
на публикацията, в която се съдържа информация относно рисковете, свързани с манипулация
на гръбначния стълб, независимо
от терапевта или изследователската методология, използвана за доклада. Настоящата
статия следва ретроспективно
много от описаните в прегледа
на Ernst доклади и проучвания,
като поставя акцент на някои
от тях.
Haldemann и колектив анализират 64 случая, в които са се
случили мозъчносъдови исхемични инциденти след манипулация
на гръбначния стълб (8). Всички случаи са били посочени към
Haldemann за преглед. Проучването обхваща 6-годишен период.
Пациентите са предимно жени
(средно 39 години), които са се
консултирали с хиропрактик за
болки във врата или главоболие.
В 48 случая клиничната изява на
мозъчен инсулт е в рамките на
30 минути след манипулация на
гръбначния стълб. Авторите
не са могли да идентифицират
всички рискови фактори, които биха диференцирали високо
рисковите пациенти от тези с
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нисък риск. Година по-късно неврологичният статус на пациентите, които са получили инсулт,
е описан за 46-има пациенти:
осем постигнали пълно функционално възстановяване, двама са
починали, а останалите все още
страдали от постоянни неврологични дефицити.
Hansis и колектив публикуват
анализ, проследяващ 57 пациенти, за период от двайсет и осем
години, в North Rhine General
Medical Council за контрол на медицинска небрежност (9). От 20
пациенти, които са имали пролапс на диск, след манипулация
на гръбначния стълб, съветът
определя пет заключения за злоупотреби. От шест случая на
костни фрактури съветът определя един случай на злоупотреба.
От девет случая на мозъчносъдови инциденти, седем от които се дължат на прекъсване на
гръбначния артерия, съветът
определя като злоупотреба четири. В 22 случая пациентите
се оплакали, че гръбначната манипулация не е имала никакъв
ефект или е довела до влошаване на състоянието. Съветът определя като злоупотреби два от
тези случая.
Oppenheim и колектив проследяват 18 пациенти (девет мъже
и девет жени на възраст 31-72
години), които са страдали от
нежелани реакции след получаване на манипулация на гръбначния стълб от несъдов произход
(12). Нараняванията настъпили в
шийните (33%), гръдните (22%)
и лумбалните прешлени (44%). В
девет от случаите те са били
свързани с наранявания на гръбначния мозък (миелопатия, квадрипареза, синдром на централния мозък или парапареза); двама
пациенти са имали Cauda Equina
синдром; шестима пациенти са
развили радикулопатия и трима
пациенти са имали патологични
фрактури, свързани с рака, който специалистите (които са извършвали преглед и манипулация)
не са успели да диагностицират.
Шестнайсет пациенти са претърпели хирургично лечение. Половината от тях впоследствие
са достигнали отлично ниво на

възстановяване, а 31% относително добро възстановяване.
Reuter и колектив описват
36 случая на компресия и увреждане на гръбначната артерия
за период от три години в 13
неврологични центъра (14). При
постъпването си 30 от тези пациенти са имали неврологични
дефицити. При изписване броят
им е намалял до 18. Манипулацията на гръбначния стълб е била
приложена от ортопеди - хирурзи (50%), физиотерапевти (14%),
хиропрактици (11%) или други
здравни специалисти. В 14% от
всички случаи началната изява на
симптомите е по време на приложението на лечение, докато в
12% е в рамките на един час след
лечението. Всички пациенти са
били лекувани с манипулация на
гръбначния стълб във врата или
гърба.
В друга публикация с методика, предизвикваща сериозен интерес, Cagnie и колектив канят
59 белгийски физиотерапевти
да проследят своите пациенти,
като цялото проучване достига общо 465 пациенти, лекувани с манипулация на гръбначния
стълб (2). Всички пациенти са
били впоследствие помолени да
попълнят въпросник за нежелани
ефекти. 61% от всички пациенти съобщават за поне един неблагоприятен ефект, повечето
от които са леки и преходни,
като: главоболие (20%), скованост (20%), локален дискомфорт
(15%), референтен дискомфорт
(12%) и чувство за слабост (12%).
63% от тези пациенти отбелязват повече от един симптом. В
61% проблемите са започнали в
рамките на четири часа след манипулацията, а при 64% възникналият проблем спонтанно се
е възстановил в рамките на 24
часа. 21% от постманипулативните ефекти бяха описани от
пациентите като "тежки" и 27%
от пациентите се чувствали
нарушена в ежедневната им дейност. Не се съобщава за усложнения с дълготрайни последствия.
Hurwitz и колектив провеждат своето проучване, сравняващо манипулация на гръбначния
стълб, с мобилизацията като

лечение на болка във врата при
280 пациенти (10). 30% от тях
съобщават за поне едно неблагоприятно последствие. Резултатите сочат, че пациентите, на
които е приложена манипулация
на гръбначния стълб, са по-склонни да получат нежелани реакции
в сравнение с пациентите, лекувани с мобилизация, по-леки мануални техники, предпочитани от
много остеопати и терапевти.
Най-често отбелязваните нежелани реакции са: повишение на
болката, главоболие, умора и отразена болка. При 80% от случите с неблагоприятен ефект той
е започнал в рамките на 24 часа
след лечението и са с умерена до
средна тежест. Не са отбелязани сериозни усложнения.
Докладите, които бяха описани по-горе, ясно отразяват асоциирането на манипулацията на
шийния дял на гръбначен стълб с
редица усложнения (6). Най-сериозните проблеми, които някои
експерти описват като "добре
познати", са десекации на вертебрални артерии поради разкъсване в резултат на прекомерно
разтягане на артерията по време на манипулации с ротационен
компонент. Това се проявява
най-често на нивото на атланто-аксиална става. То може да
бъде последвано от образуване
на псевдоаневризъм, което да
доведе до тромбоза, емболия
или артериален спазъм.
Манипулацията на гръбначния стълб е свързана с рискове
като например съдови инциденти и несъдови усложнения (фиг.
1). Тези нежелани реакции са били
докладвани на национално ниво
от няколко страни и често имат
сериозни последици.
В някои случаи при пациентите, на които е приложена мануална манипулация на гръбначния
стълб, се проявяват леки до умерени нежелани реакции. Тези нежелани реакции са преходни и не
са сериозни, но все пак засягат
много пациенти (3). В тази връзка оценката на степента на риска трябва да се осъществява не
само относно манипулационните
намеси на гръбначния стълб, но и
за неблагоприятни последствия

Фиг. 1

с по-слаба изява (2,10).
Много проучвания потвърждават, че манипулацията на
шийния дял на гръбначния стълб
е свързана с риск и че самата
манипулация е независим рисков
фактор за десекация на вертебралната артерия (15) (фиг. 2).
Много хиропрактици настояват, че няма категорична причинно-следствена връзка или
подобно последствие е малко
вероятно, тъй като ранните
признаци на артериална дисекция включват болки във врата,
които от своя страна могат да
бъдат причината за пациента
да се консултира с хиропрактик.
Следователно, според тях, тези
възможни асоциации биха могли
да са погрешни. Изхождайки от
това становище, Смит и колектив се опитали да обяснят
това, но все пак и те достигат
до категоричния извод, че манипулацията на гръбначния стълб е
рисков фактор (16) (фиг. 3).
В своета системно проучване Ernst разглежда тези три
отделни анализа. Той ясно обобщава, че и трите разкриват
повече усложнения. Тези проучвания предполагат, че много
терапевти, запознавайки се с

подобни сериозни проучвания,
отразяващи толкова категорични резултати, сега стават наясно с рисковете от гръбначната
манипулация (1, 5).
Изглежда несправедливо за
оценка риска от гръбначните
манипулации да се изследва работата на добре обучени терапевти и такива със слаба подготовка или необучени. Добре
обучените, сертифицирани терапевти с добър опит могат
да твърдят, че достигането
до такова ниво отнема години
опит и сериозно предварително обучение, за да могат терапевтите да се научат на фин
контрол. Разбира се, уменията
и опитът са важни и е от значение да се прави разлика между
различните професии. От друга
страна индивидуалните професионални умения и качества
не се контролират и проследяват лесно в такива изследвания.
Някои терапевти могат да са
по-квалифицирани, отколкото
други. Освен това описаните
проучвания и прегледът им от
Ernst са насочени към оценка на
риска от намеса (манипулация на
гръбначния стълб), а не на дадена професия. В действителност
Медицина и Спорт
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Фиг. 2

тези анализи показват, че при
всички тях са участвали и е проследявана работата на лекари,
хирурзи, шиацу практикуващи,
както и на общопрактикуващи
лекари.
Взети заедно, тези данни
показват, че манипулацията на
гръбначния стълб е свързана с
чести леки и преходни нежелани
ефекти, но също и със сериозни
усложнения, които могат да доведат до трайна инвалидизация
или дори смърт. Съдови проблеми могат да възникнат спонтанно или биха могли да бъдат
причинени не само от манипулация на гръбначния стълб. Честотата на сериозните нежелани
реакции засега не е известна.
Оценките на риска според хиропрактиците варират (например 6.4 на 10 млн. манипулации
на шийния дял и 1 на 100 милиона
манипулации на лумбалния дял
на гръбнака). Тези цифри обаче
могат да се оценят като прекалено оптимистични. Ретроспективни изследвания многократно
показват, че според конкретни
данни е близо до 100% (4). Такива
конкретни стойности правят
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подобни хипотетични оценки
безсмислени. В момента не съществува достатъчно обхватно и строго проучване, за да се
генерират надеждни данни за
възникналите инциденти. Предишни проучвания не са успели
да проучат тези пациенти, които спонтанно са напуснали по
време на проследяването. Това
може да бъде подгрупата, при
която е възникнало увреждане.
Следователно е много важно бъдещите изследвания да проследят близо 100% от първоначалната група пациенти.
Ефективността на манипулацията на гръбначния стълб
за повечето показания се оценява като по-неубедителна (6).
Слабо вероятно е оценката на
риска и ползите да генерира положителни резултати. При несигурна ефективност и сериозни
рискове относно крайния резултат балансът не може да бъде
положителен. Затова сериозна
резервираност към манипулацията на шийния дял на гръбначния стълб става все по-широко
разпространена и се обръща
все по-голямо внимание на си-

гурността. Трябва да се обърне
специално внимание, когато се
извършва манипулация на гръбначния стълб. Необходимо е пациентът да бъде информиран,
а терапевтът да бъде честен и
да предостави лесно разбираема
информация относно възможни рискове. Те следва да бъдат
включени при съставяне на информирано съгласие (19).
Някои терапевти са започнали
да оценяват пациентите си чрез
скрининг на рисковите фактори, преди приложение на лечение
(19). Въз основа на проучвания,
проведени на трупове относно
вертебралните артерии, Cagnie
и колектив предполагат, че в присъствието на атеросклеротични
промени стречинг и компресия
ефектите на въртене манипулация може да представлява рисков
фактор за съдови инциденти (3).
Тези автори заключават, че "терапевтите трябва да избягват
манипулативни техники на всички нива на шийните прешлени,
ако е налице индикация на атеросклеротична болест или при наличие на стеснения на артериалните съдове” (3). Други смятат, че
високите нива на хомоцистеин
представляват рисков фактор за
артериална десекация. Манипулацията на гръбначния стълб може
да бъде противопоказана при такива индивиди. Ефективността
на скрининг проучванията обаче
не е убедително демонстрирана и
отчетена. Особено хиропрактиката, като професия, има тенденция да омаловажава рисковете,
разпространявайки и информирайки пациенти и специалисти с
изявления като: "хиропрактиката
и методите, прилагани при осъществяваните от нея действия,
са безопасни" (11). Или: "Неувредената вертебрална артерия не
е изложена на риск от правилно
извършени манипулативна техника.” Други твърдят, че: “появата
на мозъчно-съдови инциденти в
хиропрактиката е 0.000008%" , че
“причинно-следствената връзка
не е доказана или дори малко вероятна”, че други интервенции са
по-рискови, че механичните сили,
приложени при манипулацията на

гръбначния стълб, са твърде ниски, за да доведат до нараняване
(18). В светлината на доказателствата, обобщени по-горе, такова отношение не изглежда да е в
най-добрия интерес на пациентите.
Важно е, разбира се, да представи всяка оценка на рисковете
и ползите справедливо и честно
в контекста на оценки на алтернативни терапевтични възможности. Една такава възможност
е примерно лекарствена терапия. Въпросните нестероидни
противовъзпалителни средства
(НСПВС) например могат да предизвикат значителни проблеми,
примерно стомашно-чревни (13).
В тази светлина манипулацията
на гръбначния стълб може да
е за предпочитане пред лекарствената терапия. Трябва да
се отбележи, че други терапевтични възможности (например
упражнения за подобряване на
двигателния контрол или автокорекционни упражнения) изобщо не са свързани със значителни рискове.
В заключение манипулацията
на гръбначния стълб, особено когато се извършва в шийния дял, е
многократно асоциирана със сериозни нежелани реакции. За мо-

мента конкретната честота на
тези събития е неизвестна. Като
се има предвид, че ефективността на манипулацията на гръбнач-

ния стълб не е добре установена,
трябва да се приеме предпазлива
нагласа към използването й в терапевтичната практика (7).
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Профилактика на
сърдечносъдовите
заболявания
Доц. д-р Румяна
Бахчеванджиева, дм

РЕЗЮМЕ
Разглеждат се профилактичните стратегии за развитието на
сърдечносъдовите заболявания. Подчертава се, че възрастта за
мъжете над 45 години и за жените след 55 години, наличието на
захарен диабет, фамилната обремененост, затлъстяването, хиподинамията, тютюнопушенето, дислипидемията, нерационалното
хранене са рискови фактори за развитието на сърдечносъдовите
заболявания. Първичната профилактика на артериалната хипертония се явява вторична профилактика на исхемичната и мозъчносъдовата болест. Препоръчват се подходящи храни и режим на
хранене, физическа активност, поддържане на нормално телесно
тегло, отказ от тютюнопушене, корекция на дислипидемията, курортолечение /морско и среднопланинско/, външно приложение на
подходящи минерални води и антиагрегантна терапия.

SUMMARY
Prevention of cardiovascular diseases
They are considered the prophylaxis strategies of the development of cardiovascular diseases. It is given the prominence, that the men over 45 years
age and the women after 55 years age, the presence of diabetes, the obesity,
hypodynamics, smoking, dislipidemie, unrational nutrition are risk factors
for development of cardio-vascular diseases. The primary prophylaxis of
arterial hypertension is second prophylaxis of ischemic diseases. The are
recommend rational nutrition, physical activity, refuse of smoking, correction
of dislipidemie, health resort treatment/seaside and mountain climate/, mineral
waters and antiagregant therapy.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Профилактика, сърдечносъдови заболявания.
KEY WORDS: Prophylaxis, cardio-vascular diseases.

Сърдечносъдовите заболявания
са с висока честота на разпространение и водеща причина за смъртност в света. Те са на трето място
в статистиката за нетрудоспособност и на първо място сред причините за инвалидизация на населението у нас. При спортистите
вследствие на големите физически
и психически натоварвания се наблюдава увеличение на размерите
на сърдечните кухини и дебелината
на стените на сърцето. Отговорът
на миокарда към натоварване е индивидуален, но при около 50% от
спортистите се наблюдава увеличаване на размерите и обемите на
лявата и дясната камера и лявото
предсърдие при запазена систолна и
диастолна функция. Внезапната сърдечна смърт при млади спортисти
е шокиращо медицинско събитие с
оглед на огромния обществен отзвук. Смъртта обикновено настъпва на терена при голямо физическо
натоварване и без предшестващи
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симптоми. Доказано е, че екстремните физически натоварвания повишават 2,8 пъти риска от внезапна
сърдечна смърт при юноши и младежи /3/. Установено е, че спортовете, при които най-често настъпва внезапна смърт, са баскетбол,
футбол в Европа /2/ и американски
футбол в САЩ. Внезапната сърдечна
смърт при интензивен спорт може
да бъде контролирана и избегната
чрез профилактични препоръки за
намаляване на високоинтензивната
състезателна физическа активност
до нискоинтензивни физически натоварвания. 93% от хипертониците в България имат и други рискови
фактори /затлъстяване, дислипидемии, тютюнопушене/, като 57% са
с повече от 2 допълнителни рискови
фактора към хипертонията. Това
кумулиране на рисковите фактори
повишава многократно глобалния
сърдечносъдов риск и поставя високи изисквания към профилактичното
поведение. При лица с клинично изя-

вени атеросклеротични заболявания /исхемична болест на сърцето,
мозъчно-съдова и периферно-съдова
болест/ артериалната хипертония
се установява в 89,9%. Това определя тяхната медико-социална значимост, тясно свързана и обусловена
от условията на съвременния начин
на живот.
Важно е да знаем как да се предпазим или поне да отложим във времето заболявания като исхемична
болест на сърцето с нейните форми, включително стабилна и нестабилна ангина пекторис, инфаркт на
миокарда, мозъчно-съдова болест
с исхемичен мозъчен инсулт и преходни исхемични атаки, артериална хипертония. Рискови фактори,
които не можем да променим, са
възрастта над 45 години за мъжете
и след 55 години за жените, а при наличие на захарен диабет и по-рано,
фамилната обремененост, но присъствието на които да бъде повод
за провеждането на първична, а при

страст към спорта и спортуване в безопасна среда
Проектът Fit 4 Health е финансиран от Европейската комисия в рамките
на програмата „Подготвителни дейности - европейско партньорство в
областта на спорта“ - EAC/S03/, договор № EAC-2013-0476. Заглавието
на проекта е “Здравето на младите спортисти – основна задача по
време на спортни тренировки и състезания "
Цел на проекта Fit 4 Health: да допринесе за разработването на
концепция за обучение за спортуване за здраве за младите спортисти,
с акцент върху предотвратяването на наранявания и развитието на
здравословна и безопасна среда за обучение.
Проектът Fit 4 Health е насочен към:
разработване на превенции за подобряване на и предпазване при
спортуване за здраве, особено при младите спортисти, с цел избягване на
странични ефекти от травми и свръхтрениране по време на тренировки;
насърчаване на спортуването за здраве сред младите спортисти в
контекста на дефиницията на Световната здравна организация: “Здравето
е състояние на пълно физическо, психическо и социално благосъстояние, а
не е просто отсъствие на болест или недъг”;
осигуряване моралното и образователно развитие и професионалните
интереси на спортистите;
стартиране на социален диалог на европейско ниво за целия сектор на
спорта и отдиха, с цел повишаване качеството на спортните центрове и
техния персонал, и тяхното обучаване за специфичните рискове, касаещи
връзката между отпадането от спорта и нивото на общественото здраве;
стимулиране прилагането на цялостен и интегриран подход към младите
спортисти, касаещ съобразена физическа подготовка;
коучинг (психическо благосъстояние);
хранене, начин на живот и допинг;
пряко предизвикателство по отношение укрепване на здравето чрез спорт,
социални и образователни функции на „неадаптираните системи за
свързване на спорта с образованието“.

Цели на проекта Fit 4 Health:
Цел 1 – Да допринесе за изясняване условията по време на тренировки
и състезания;
Цел 2 – Да се предприемат и обменят образователни/обучителни
инициативи за оценка на риска и предовратяване
на/предпазване от травми
Цел 3 – Да се ангажират заинтересованите лица на местно ниво
Цел 4 – Да се подобри осведомеността на заинтересованите лица на
местно ниво
Цел 5 – Да се даде принос към спортуването за здраве, предлагайки
„златни правила“ за стандарти за безопасност в 5 дисциплини
(волейбол, крикет, финландски скуош, художествена гимнастика
и баскетбол)
Участници в проекта Fit 4 Health
Проектът включва институционални организации и спортни асоциации от
пет страни от ЕС: Италия, България, Великобритания, Финладия и
Хърватия, и представители на пет дисциплини.
Координатор на проекта:
CONI CR MARCHE www.marche.coni.it
Партньори по проекта:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANKON VOLLEY www.ankonvolley.it
EUROPEAN HEALTHY STADIA NETWORK CIC www.healthystadia.eu
LANCASHIRE COUNTY CRICKET CLUB www.lccc.co.uk
GRAÐANSKI KOŠARKAŠKI KLUB ŠIBENIK www.gkk-sibenik.com
GRAD VRGORAC www.vrgorac.hr
KARIER OY www.karier.fi
FERA RY www.fera.fi
DIA-SPORT ASSOCIATION www.diasport.org
N&A LTD ZZZQQDEJFRP
Адрес за контакти на координатора на проекта:
CONI CR MARCHE
Palasport Rossini - Strada Prov.le Cameranense 60029 - ANCONA ITALY
info@fit4healthproject.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде
търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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появата на сърдечносъдови заболявания и на вторична профилактика.
Промените в начина на живот
представляват крайьгълният камък
за профилактика на сърдечносъдовите заболявания и допринасят за
контрола на рисковите фактори.
Препоръчаните методи за промяна
в стила на живот са добре известни:
режим на хранене;
режим на труд и почивка;
редовна физическа активност;
редукция на теглото при необходимост и поддържането му на
здравословно ниво;
спиране на тютюнопушенето
намаляване на прекомерната
употреба на алкохол;
курортопрофилактика.
Храната и режимът на хранене
са много важни. Съвременните схващания на диетолози, ендокринолози,
кардиолози подчертават ролята на
комплексните въглехидрати, на които трябва да се отдели около 5060% от дневния калориен прием, а
също така на мононенаситените
мастни киселини. Мазнините е редно да съставляват до 30% от калорийния прием, като само на една
трета от тях /10%/ се пада на наситените мазнини /от животински
произход/. Полиненаситените киселини от растителни масла трябва
да се ограничават поради ролята
на пероксидация на мазнините с
потенциален канцерогенен ефект.
Препоръчват се Омега 3 мастните
киселини с основен източник рибата и рибните продукти и мононенаситените с високо съдържание в
зехтина и маслините. За белтъчния
прием остават около 10% от дневната дажба.
Физическата активност има
ключова роля в профилактиката
на сърдечносъдовите заболявания,
както и тясно свързаните с тях
затлъстяване, нарушен въглехидратен толеранс и захарен диабет.
Движението повлиява също така
благоприятно тромбогенния риск,
понижава инсулиновата резистентност и допринася за оформянето на
колатерални пътища. Главно място в двигателната програма заема
30-минутно ежедневно умерено натоварване под формата на бързо
ходене, теренно ходене, разходки,
изкачване на стълби пеша, общоукрепваща физкултура, утринна хигиенна гимнастика, различни видове
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спорт без състезателен характер
/колоездене, волейбол, плуване и
т.н./. Необходимо е упражненията
с мускулни съкращения периодично
да се сменят с релаксиращи упражнения. Дихателната гимнастика е
основно средство за релаксация. Не
се препоръчват сложни координационни и силови упражнения, тъй като
водят до напрягане на нервната
система, както и такива с напъване и задържане на дишането. Ерготерапията под формата на градинарство, овощарство и др. може да
намери място в профилактиката.
Затлъстяването е един от сериозните рискови фактори за сърдечносъдовите заболявания и особено
наблюдаваното с напредване на възрастта на фона на т. нар. „западен
тип” начин на живот – андроидно
затлъстяване. От натрупаната
около висцералните органи мастна
тъкан непрекъснато се освобождават свободни мастни киселини. В
черния дроб те са източник за синтеза на неблагоприятни фракции на
серумните липиди, измервани още
като високи триглицериди. Свободните мастни киселини и високите
триглицериди провокират инсулинова резистентност с последваща
компенсаторна хиперинсулинемия.
Счита се, че последната обуславя
задръжката на Na-йони и повишава
симпатикусовия тонус, а това води
до покачване на артериалното налягане. Мастната тъкан продуцира и
биологично активни вещества – интерлевкини, участващи във възпалителния отговор – често използван
маркер , за който днес е С- реактивният протеин. При затлъстяване и
описаните промени в инсулиновата
чувствителност и липиден статус
нивото на тези интерлевкини е
високо и корелира с риска от атеросклероза. Те провокират от своя
страна продукцията на фибриноген
и инхибитори на плазминогенния активатор, повишавайки тромбогенния риск. Счита се, че нормалният
индекс на телесна маса /тегло(кг)/
ръст(m2)/ е между 18,5 и 24,9 кг/м2,
но и лица с оптимален такъв невинаги имат нисък сърдечен и метаболитен риск. По-важен показател
е обиколката на талията, която за
жени следва да е под 80 см, а за мъже
– под 94 см.
Тютюнопушенето е главният
рисков фактор за атеросклеротични сърдечносъдови заболявания,

включително инфаркт, инсулт, периферни съдови заболявания. Има
доказателства и за вредата върху
здравето от пасивното пушене.
Причинява повишаване на артериалното налягане и сърдечната честота, което е с продължителност
15 минути след изпушване на една
цигара. Това е резултат от стимулацията на симпатиковата нервна
система на централно ниво и на
нервните окончания. То повишава
2-3 пъти риска от исхемична болест
на сърцето по множество механизми: участие в атерогенезата, потенциране тромбогенезата, поддържане на хронично възпалително
състояние, потискане на дилатацията на коронарните съдове и др.
Неговото прекратяване е важна
стъпка в промяна начина на живот
за профилактика на сърдечносъдовите заболявания.
Намаляване приема на алкохол.
Връзката между алкохолната консумация, нивото на артериалното
налягане и честотата на хипертонията е линейна. Системната
консумация на алкохол повишава артериалното налягане при хипертониците. Умерената консумация на
алкохол може да не вреди, но преминаването от умерена към ексцесивна консумация е свързана с повишаване на артериалното налягане и с
повишен риск от инсулт.
Дислипидемията играе важна
роля в патогенезата на атеросклерозата и сърдечносъдовите заболявания. LDL и VLDL липопротеините
участват във формирането на атеросклеротични плаки в съдовете и
корекцията в техните стойности
са неизменна част от профилактиката и лечението тук. Обратно –
високото ниво на HDL холестерола
има антиатерогенен ефект, като
стойности над 1,6mmol/l дори компенсират един от негативните
рискови фактори за исхемична болест на сърцето. Според съвременните критерии за мъже HDL трябва да е над 1,1 mmol/l, за жени – над
1,3 mmol/l. Общият холестерол не
трябва на надвишава 5,2 mmol/l,
а LDL съответно 3,4 mmol/l, като
при наличие на рискови фактори за
исхемична болест на сърцето тези
изисквания се понижават до 4,1
mmol/l и 2,6 mmol/l съответно, а
при съществуваща такава целта е
LDL холестеролът да бъде дори под
1,8 mmol/l. Прицелни стойности за

триглицеридите са тези под 1,7
mmol/l. Друг важен показател е отношението между общия и т.нар.
добър – HDL холестерол-– TХол/HDLХол< 4.
Корекцията на дислипидемията
се извършва основно със статини
по отношение на хиперхолестеролемията, придружени от вече описаните по-горе промени в начина
на живот. Статините успоредно
с липопонижаващия ефект имат
и антиоксидантно и антиинфламаторно действие, стабилизират
плаките в стените на съдовете.
Фибратите и в по-малка степен
никотиновата киселина и Омега-3
мастните киселини са средство на
избор за овладяване на хипертриглицеридемията и за повишаване на
HDL холестерола. Комбинацията от
диетично хранене, адекватен двигателен режим и подходящ климат
имат благоприятно въздействие
върху дислипидемията /Ив. Ангелов,
2004/.
Нарушеният въглехидратен толеранс и захарният диабет тип 2
обикновено се диагностицират късно поради липсата на сериозни оплаквания, а понякога и случайно. При
диабет 2 тип честотата на сърдечносъдовите заболявания, водещи до
фатален изход, е 2 пъти по-висока
при мъжете и 4 пъти по-висока при
жените. С подобряване на гликемичния контрол се наблюдава понижаване на макросъдовите усложнения,
сред които и исхемичната болест
на сърцето. Установено е, че не
само високите, но и стойности на
кръвната захар от порядъка на 10
mmol/l и по-ниски водят до усложнения. Съвременните изследвания
дори сочат атеросклеротичен риск
още при нарушен въглехидратен толеранс – предиабетно състояние.
Курортното лечение на болните със сърдечносъдови заболявания
е неотменна част в системата на
първичната и вторичната им профилактика. Осъществява се в морски и
среднопланински курорти в специализирани рехабилитацинни, болници както и в балнеолечебни и SPA курорти /
Банкя, Вършец, Нареченски бани, Хасковски минерални бани, Банчето-Карловско, с подходящи минерални води /
въглекисели, радонови, солени, сулфидни, акратотермални/. Вторичната
курортна профилактика на артериалната хипертония е първична по
отношение на исхемичната болест

на сърцето и мозъка. Аеротерапията, хелиотерапията /слънцелечението/ в суберитемни дози и дозираната кинезитерапия са най-активните
климатолечебни процедури, които се
прилагат при хипертониците и при
болните с ИБС в условията на климатичния курорт. През топлото полугодие /май-септември/ се прибавят
и морските къпания, които през останалите хладни месеци могат да
се провеждат с закрити плувни басейни. Използва се и морската балнеотерапия със затоплена морска вода
– натурална или обогатена с газове
или медикаменти. Благоприятният
ефект на морелечебните фактори се
свързва с действието на отделните
климатично действащи комплекси.
Особена ефективност има аерохимичният комплекс с окисляващите
способности на морския въздух, поизразена парциална плътност на кислорода в m3 въздух, характерна за
всички месеци на годината, но поизявена през хладното полугодие,
което има значение и отношение
към регулирането на нарушенията
на окислително-възстановителните процеси в организма. Той оказва
щадящо въздействие върху сърдечносъдовата система и действа постоянно по време на пребиваване в
курорта. Положителен ефект има
и термично действащият климатичен комплекс с вариациите на
термоенергетичните зони, които
могат целенасочено и изборно да се
прилагат и да се регулират не само
терморегулационните, но и хемодинамичните механизми. Установено
е, че при подкомфортни метеорологични условия /леко хладно/ при
хипертонично болните настъпва
намаляване на минутния обем на
сърцето, понижаване на артериалното налягане и увеличаване на кислородната консумация. Облегчава се
сърдечносъдовата дейност, променя се реактивността на периферната съдова система. Това много добре се допълва с морските къпания.
Всяка термична експозиция трябва
да е съобразена освен със стадия на
заболяването и със структурата на
хемодинамиката на болните. Все
повече се засилва интересът към
планинската климатопрофилактика на сърдечносъдовите заболявания с оглед биотропното действие на климатично действащите
термичен и аерохимичен комплекс.
Особено специфичен ефект има ае-

рохимичният комплекс, свързан с
намаленото атмосферно налягане и
намалената парциална плътност на
кислорода. С релативната хипоксия,
която е налице в средновисоката
планина, резервните възможности
на организма се повишават и се наблюдават благоприятни резултати
от планинсkата рехабилитация при
хипертонично болните. В условията
на средно високата планина кинезитерапията, най-често прилагана под
формата на теренно ходене, при сърдечноболните трябва да бъде строго дозирана и с по-малко натоварване
отколкото в равнината.
Ролята на антиагрегантната
терапия в първичната и вторичната профилактика на сърдечносъдовите заболявания е също така с
важно значение. Добре е известно
мястото на тромбозата в еволюцията на атеросклеротичните плаки и с усложненията от това. Целта на антиагрегантната терапия
е превенцията на артериалната
тромбоза.
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Инжекционен колаген GUNA Medical Devices
и повлияване на тендинопатията в спортната
медицина и футбола – признание в Испания
Д-р Веселин Прокопиев,
„Интелект Фарма”

Инжекционният колаген GUNA Medical Devices
(GUNA MDs) на италианската фирма GUNA S.p.a.
официално е бил включен в „Консенсус за използване
на парентерален път на приложение в спортната
медицина“ в Испания. Това е консенсусен документ
на Испанската федерация по спортна медицина и
за тежестта на документа говори, че е подписан
от президента и вицепрезидента на Испанската
федерация по спортна медицина, от член на правителствения борд по спортна медицина, от медицинските служби на Испанската кралска федерация
по атлетика, от медицинските служби към спортен клуб „Реал Мадрид” и др.
На XVIII конгрес на AEMEF (Испанска асоциация
на лекарите на футболни отбори) през май 2014 г.
в Севиля лекарят на ФК „Виляреал“ д-р Адолфо Муньос е изнесъл лекция за GUNA MDs: „Колаген при
мио-фасциално лечение“.
GUNA MDs официално се използват в отборите
от Primera Division. Те успешно са приложени при
травми в рамото, коляното, глезена, при разкъсване на мускулни влакна, тендинит на Ахилесовото
сухожилие, разтежение на връзките на глезена, болки в кръста и във врата и др.
Вижда се, че повечето от футболните травми,
при които са използвани GUNA MDs, са мускулно-сухожилни заболявания или така наречените болести
на мускулното пренапрежение. Това не е само проблем на Primera Division. В едно проучване на УЕФА
през сезоните 2003-2007 г. се оказва, че мускулносухожилните увреди заемат голям процент от
всички увреди във футбола. 2 Нека се има предвид,
че сухожилните разкъсвания рядко се дължат на остра травма, а в повечето случаи причината е неизлекувана (хронифицирана) тендинопатия. Като
цяло болестите на мускулното пренапрежение в
спортната медицина са от 30 до 50% от всички
увреди (Scott and Ashe, 2006) 1.
Защо инжекционният колаген GUNA MDs има
такъв успех при лечението на тендинити и други
болести на мускулното пренапрежение? Каква е ролята на колагенa при тези заболявания?
Колагенът е най-широко разпространеният
протеин в човешкото тяло. Една четвърт от цялата протеинова маса при висшите бозайници е
съставена от колаген: мускули, сухожилия, лигаменти, фасции, кости, кожа и др. Колагенът изгражда
екстрацелуларния матрикс в тези структури.
Екстрацелуларният матрикс (ЕЦМ) е основното скеле в съединителната тъкан. Той е изграден
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предимно от колагенови фибри и основна субстанция, която е вискозна течност, съдържаща гликозамингликани и протеогликани. Благодарение на
здравата колагенова решетка, ЕЦМ има подкрепяща функция в междуклетъчното пространство, но
едновременно с това е среда, в която се извършват комуникациите между клетките. В това пространство циркулират всички лекарствени средства и в това пространство те взаимодействат
с клетъчните рецептори.
Екстрацелуларният матрикс отделя широк
спектър клетъчни растежни фактори и действа
като локално депо за тях. Промените на физиологичните условия могат да задействат протеазната активация, която да доведе до локално освобождаване на тези депа. Това позволява бързата,
локална, растежен фактор-медиирана активация
на клетъчните функции, без de novo синтез.
Екстрацелуларният матрикс притежава още
едно качество – механотрансдукция. Процес, при
който чрез колагеновия матрикс човешкото тяло
превръща механичните натоварвания в клетъчни
отговори, водещи до структурни изменения (Khan
and Scott, 2009) 1. Това може би обяснява добрия
ефект на такива прийоми като масажа, акупресурата и др.
Повишеното механично разтягане от страна
на здравия ЕЦМ „разпъва“ фибробластите, които
повишават продукцията на колаген и намаляват
продукцията на колагеназа. 3 Логично е да се помисли, че при разкъсване на колагеновия матрикс фибробластите „ще се свият“ (колабират), което ще
доведе до силно намалена продукция на колаген и
повишена колагеназа.
Все пак какво се случва с колагеновия матрикс
при мускулно-сухожилна увреда?
Тендинозата се описва като неуспех в адаптацията на ЕЦМ към травма поради дисбаланс между
дегенерация и синтез на матрикс. 4 А каква е разликата между тендиноза и тендинит? Тендинит
съществува при увреда на сухожилието с хистопатологична картина на възпаление, а при тендиноза има хистопатологична картина на дегенерация
на сухожилието, без признаци на възпаление. 1 Тъй
като тези състояния се срещат в различна степен
при увреда на сухожилията, то е приет терминът
тендинопатия, който обединява тези две хистопатологични диагнози.
При тендинопатия се открива разкъсан колаген с по-тънки фибри от нормалното, множество

незрели фибробласти, които произвеждат абнормено количество от колаген III, обикновено свързван със зарастването на рани, както и наличие на
неоваскуларизация. 1 Тази хистологична картина е
наречена ангио-фибробластна хиперплазия. 5
Да го кажем в едно изречение - измененията в
матрикса на сухожилието при тендинопатия са
в частност медиирани от възпалителни медиатори и металопротеиназни ензими, съчетани с
клетъчно-медиирана промяна в матрикса. 1
Водещите спортни ортопеди от САЩ Kraushaar
и Nirshl описват през 1999 г. патогенетичните
стадии на повтарящата се микротравма: 5 1-ви
стадий – вероятно е възпаление, което не се
асоциира с патологични изменения и обикновено
преминава спонтанно, 2-ри стадий – патологични
изменения – тендиноза: ангио-фибробластна дегенерация, 3-ти стадий – предишните изменения
плюс руптура на сухожилието, 4 -ти стадий – предишната картина плюс фиброза, калцификати на
меките тъкани и вкостени калцификати. Промените в 4 -ти стадий могат също да бъдат свързани с употребата на кортикостероиди.
Вторият стадий най-вече се асоциира със
свързаните със спорта увреди на сухожилието
като „тенисов лакът“ и общо с болестите на
мускулното пренапрежение. 5 Част от терапията
при тендинопатия трябва да се фокусира върху
коригирането на вътресухожилните изменения. 1
Защо инжекционният колаген GUNA MDs успешно се прилага при тендинопатии?
Предполага се, че ниската доза колаген в GUNA
MDs действа сигнално на рецепторно ниво, променя физиологичните условия в ЕЦМ и води до
протеазна активация, освобождаване на растежни фактори и активация на клетъчните функции.
В резултат на това има инхибиция на катаболните процеси, предизвикани от проинфламаторните цитокини и матрикини, както и инхибиция
на катаболните ензими (колагеназа и агреканаза).
Активирайки клетъчните функции, GUNA MDs
усилват синтеза на „правилния“ колаген тип I от
фибробластите в матрикса, като по този начин
заздравяват сухожилията и премахват болката. 6
Освен това GUNA MDs намаляват компонентите
на възпалението, ускоряват оздравителния процес, подобрявайки функциите и дренажа на ЕЦМ,
усилвайки тонуса на капилярните стени и активирайки възстановителните клетъчни процеси. 6
В България има две наблюдения при лечение на
тендинопатии с GUNAMDs.
Първото наблюдение - „Инжекционен колаген
GUNA MDs при болни с остър раменен периартрит – клинична и ултрасонографска оценка“ с автори д-р Р. Несторова и проф. Р. Рашков (Клиника
по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София)

е изнесено като орална презентация на Международния симпозиум по вътреставно лечение в
Барселона през 2013 г. Резултатите показват, че
GUNA MDs значително намаляват болката, отока
в бурсата и подобряват функционалната активност на рамото. Ефикасността продължава и
след спиране на лечението (3 месеца след спиране
на лечението).
Второто наблюдение (направено от същите
автори): „Клинична и ултрасонографска оценка
на ефективността на инжекционен колаген GUNA
MDs при пациенти с частично разкъсване на ротаторния маншон на раменната става“ е представено като постер на Световния конгрес по
остеопороза, остеоартроза и мускуло-скелетни
заболявания в Севиля през април 2014 година. Отново GUNA MDs са показали значително намаление на болката и подобрение обема движения в
рамото, като 77% от пациентите имат пълно
възстановяване или подобрение на структурата
на ротаторния маншон, доказано ултрасонографски.
Препоръчителната комбинация на инжекционния колаген GUNA MDs при тендинопатия е използването на GUNA MD за съответната става
плюс GUNA MD-Muscle или GUNA MD-Matrix, като
MD-Matrix се препоръчва особено в острия стадий на заболяването.
Благодарение на намаляващия ефект върху
компонентите на възпалението и възстановяващото действие върху колагеновия матрикс, GUNA
MDs имат значителна ефективност при болестите на мускулното пренапрежение.
Референции:
1. Kaux J.F., et al., Current Opinions on Tendinopathy,
Journal of Sports Science and Medicine, (2011), 10,
238-253.
2. Munoz A., Collagen in Myofascial Treatment,
presentation at XVIII Curso AEMEF, Sevilla, 2014.
3. Fisher G., et al., Looking Older: Fibroblast
Collapse and Therapeutic Implications, Arch
Dermatol. 2008 May; 144(5): 666–672. doi:10.1001/
archderm.144.5.666.
4. Wilder R., Sethi S., Overuse Injuries: Tendinopathies,
Stress Fractures, Compartment Syndrome, and
Shin Splints, Clin Sports Med 23 (2004) 55-81.
5. Kraushaar B., Nirschl R.,Tendinosis of the Elbow
(Tennis Elbow), Clinical Features and Findings of
Histological, Immunohistochemical, and Electron
Microscopy Studies, J Bone Joint Surg Am, 1999
Feb 01;81(2):259-278.
6. Milani L., A New and Refined Injectable
Treatment for Musculoskeletal Disorders – Bio scaffold Properties of Collagen and Its Clinical
Use,Physiological Regulating Medicine, 1/2010.
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Богата на тромбоцити плазма –
гъвкаво средство за регенеративна медицина
Богатата на тромбоцити плазма (PRP) е концентриран кръвен продукт, получен чрез центрофугиране
на пълна кръв, който се характеризира с висока концентрация на тромбоцити (4-6 пъти повече от техните
нормални стойности). От първото му прилагане при
лечение на кожни язви през 1980 г. до днес са се появили
значителен брой нови приложения в различни области
на медицината (ортопедия, спортна медицина, лечение на рани, офталмология, лицево-челюстна хирургия,
мускулно-скелетни нарушения, изгаряния, козметична
хирургия и т.н.). Някои от тези приложения са с ясно
положителни или много обещаващи резултати.
Тромбоцитите са ключов фактор за регенеративните процеси на твърдите и меките тъкани. Те осигуряват жизнено важните растежни фактори (FGF, PDGF,
TGF-ß, EGF, VEGF, IGF), включени в миграцията, диференциацията и пролиферацията на стволовите клетки,
както и за стимулиране на клетки като фибробласти
и ендотелни клетки, които индуцират образуването
на нов екстрацелуларен матрикс и неоваскуларизация.
Плазмата съдържа множество фактори, които са много важни за оцеляването на клетките, като хранителни съставки, витамини, хормони, електролити и
протеини. Сред плазмените протеини са важните за
коагулационния процес и генерирането на фибриновия
полимер молекули, които служат като основа за миграцията, диференциацията и пролиферацията на клетките. Тези характеристики са водещи за използването
на автоложна PRP за възстановяване и обновяване на
различни тъкани.
ПОЛУЧАВАНЕ НА PRP
PRP е автоложна суспензия, получена чрез центрофугиране на кръв, в която има висока концентрация на
тромбоцити. Автоложният й характер я прави неимуногенна и елиминира възможността от предаване на
болести. В PRP концентрацията на тромбоцитите е
между четири и шест пъти повече, отколкото в кръвообръщението. В плазмата тромбоцитите остават
жизнеспособни и на теория капацитетът на освобождаване на растежни фактори може да се запази до 7
дни. От друга страна, в допълнение на тромбоцитите,
PRP съдържа лепкави плазмени протеини като фибрин,
фибронектин, витронектин. Подчертано внимание се
обръща за упореба в стерилни условия, за да се избегне замърсяване и риск от инфекция. По отношение на
вида на антикоагулант за употреба, повечето автори
са съгласни да не се използва EDTA, защото тя може
да повреди мембраната на тромбоцитите. Следователно препоръчителни са цитратни антикоагуланти
с декстроза и натриев цитрат.
След като е получена, плазмата, богата на тромбоцити, трябва да се използва в рамките на период, не
по-голям от 8 часа – времето, в което е доказано, че
тромбоцитите остават жизнеспособни. Растежните
фактори се активират към момента на дегранулация,
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а увредените тромбоцити нямат способността да
продължат да секретират тези фактори.
Концентрацията на растежни фактори също варира в зависимост от метода, използван за получаване
на PRP. Например в протоколи, в които се използват
тромбоцитни активатори, са получени по-големи
концентрации на растежни фактори, а различните
пропорции генерират различен ефект. Според някои
учени няма съществени промени в концентрацията на
тромбоцитите или в концентрацията на растежни
фактори, свързани с възраст и пол, въпреки че има проучвания, които съобщават, че хематокритът и общият брой на тромбоцитите влияе на тромбоцитната
концентрация в плазмата.
ПАТОЛОГИИ НА СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА
Доказано е, че богатата на тромбоцити плазма
има ефект върху възстановяването на скелетно-мускулни лезии чрез модификация на заздравителния процес. Ин витро изследвания са показали, че PRP регулира
цитокините, които участват в процеса на неоваскуларизация, пролиферация на фибробласти, теноцити,
миоцити и хондроцити, с противовъзпалително и регенеративно действие. Тези механизми са в основата
на благоприятния терапевтичен ефект върху остри и
хронични скелетно-мускулни травми.
СПОРТНА МЕДИЦИНА
Две проучвания, на д-р Мишра и д-р Павелко, за хроничен тендинит на лакътните сухожилия, и на д-р Санчез - за хирургично лечение на ахилесовото сухожилие,
поставят началото на изследвания с подчертан интерес към приложението на плазма, богата на тромбоцити в спортната медицина. Постепенно PRP става
част от протоколите за лечение при много хирургични
и нехирургични интервенции, засягащи мускули, сухужилия, лигаменти и кости. Една от най-новите цели на
PRP е лечението на все по-често срещания проблем ранната остеоартроза (ОА), вследствие на травма и
най-вече на спортна травма. Няколко клинични проучвания показват значителни подобрения.
Д-р Филардо провежда проучване с 144-ма симптоматични пациенти, на които прилага по 3 PRP инжекции, проследявани на 2-ри, 6-и и 12-и месец и отчита
значителни резултати. Друго проучване, сравняващо
действието на хиалуроновата киселина и PRP на пациенти, проследявани 6 месеца, показва статистически
значими разлики по отношение облекчаване на болката и подобряване на мобилността, в полза на групата,
третирана с PRP.
Богатата на тромбоцити плазма (PRP) напоследък
се очертава като мощно биологично средство за лечение на остри и хронични заболявания на опорно-двигателната система, а автоложният й произход е значително предимство за тъканно приложение.
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Комплексно възстановително лечение на болката в
гърба в спортната медицина с използване на метода
на тромбоцитната автоплазма.
Технология Plasmolifting™
Р. Р. Ахмеров, дмн, Г. М. Мавлиева, кмн
Компания Plasmolifting, Москва, Русия,
Клиника за персонална медицина, гр. Казан, Русия,
Компания „Естетик-Мед БГ” ООД, Пловдив, България

Разработването на съвременни
методи за лечение и профилактика
на болката при спортистите е един
от основните и важни части от
спортната медицина. Едни от тежките усложнения на травмите и заболяванията на опорно-двигателния
апарат са хроничните възпаления на
меките тъкани, сковаността и калцирането на мускулите и сухожилията, а възникващият впоследствие
хроничен болезнен синдром трудно
се поддава на лечение (1, 8).
Болката - това е физиологична защитно-адаптивна реакция,
информираща за увреждания или
за въздействия, представляващи
потенциална опасност върху организма (7). В момента в научните
среди върви активното изучаване
на механизмите на болката на различни биологични нива (2). Според
редица автори болката има много
варианти: ноцицептивна, невропатическа, психогенна (5).
Съществуват няколко подхода
за лечение на болката: противовъзпалителна, съдова терапия, масаж,
иглорефлексотерапия, физиотерапия (6). Целта на такава терапия
в крайна сметка е намаляването на
болковия синдром, подобряването
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на микроциркулацията в тъканите,
създаването на устойчива ремисия.
Главният проблем в момента
представлява
насоченото
комплексно въздействие, което може
да намали излишния възпалителен
отговор, болковия синдром с едновременно увеличаване на регенеративните способности на нервната
тъкан. Задачата за подобряване на
растежните функциите на нервните окончания се оказва трудна за
решаване, тъй като развитието на
миофасциалния синдром засилва образуването на фиброза в мускулната тъкан, което е неблагоприятно
за по-нататъшното настъпване и
протичане на продължителна ремисия.
През последните години нараства интересът към нефармакологичните методи на лечение. Това е
свързано в повечето случаи с недостатъчно високата ефективност
на лекарствените средства, както
и с вероятността от възникване
при прилагането им на странични и
алергични реакции (3).
Алтернативни начини за ускоряване на процесите за облекчаване на
болковия синдром за подобряване на
микроциркулацията, за подобрява-

не на нейротрофическата функция,
за създаване на условия за продължителна ремисия активно се проучват, но универсално средство за
решаване на тази задача засега не е
намерено.
В тази връзка интерес предствлява използването на тромбоцитна автолотична плазма (ТАП),
получена по метода Plasmolifting™,
за лечение на болки в гърба. http://
plasmolifting.ru/
Методът Plasmolifting™, разработен през 2003 година от руските
учени: професор, Ренат Ахмеров,
дмн, и д-р Роман Зарудий, кмн, предствавлява нова уникална медицинска
технология за лечение и регенерация
на меки и костни (хрущялни) тъкани, основа на която е изплозването
на инжекционна форма на ТАП от
пълноценна автологична кръв на самия пациент.
Новата същност на метода
Plasmolifting™ се заключава в това,
че благодарение на разработката на патентовани специализирани биотехнологични
епруветки
Plasmolifting™ се получава продукт
за безопасно инжектиране в тъканите - тромбоцитна автоплазма, която е напълно натурална и съдържа
само естествени и собствени протеини, без необходимост от добавяне на странични химически вещества в нея.
За получаване на плазма с високи
терапевтични свойства се извършва специална обработка на кръвта – центрофугиране, при строго
определени режими. Специализираните биотехнологични епруветки
Plasmolifting ™ са сертифицирани по
метода in vivo, съдържат антикоагулант – микродоза високо пречистен
инфузионен хепарин и патентован
биологически инертен, биополимерен, комплексен тиксотропен гел,
запазващ лечебните свойствата на
плазмата.
Plasmolifting ™ е високотехнологичен и прост за приложение, с ниска

себестойност, подходящ за масово
приложение. Методиката се състои
само от четири етапа:
Етап I – подготовка на пациента.
Етап II – вземане на кръв с количество, необходимо за дадения пациент.
Етап III – центрофугирование, получаване на ТАП.
Етап IV – инжектиране на ТАП в зоната, подлежаща за лечение.
За достигане на необратим процес на пролиферация и регенерация е
нобходимо неколкократно повторение на процедурата с периодичнсот
7-10 дни между сеансите.
Целесъобразността от използване на автологична кръв при прилагане на биопунктура е показно в произведенията на редица автори (9,
10). Автологичната кръв (АК) се въвежда в организма с цел доставка на
клетъчни и хуморални медиатори,
за активиране на саногенетичните
процеси в зоните на възпаление или
дегенерация (4). Локална инжекция с
автологична кръв в близост до мястото на закрепване на сухожилията
и ставните връзки може да осигури
необходимите клетъчни или хуморални медиатори, за да предизвика
каскада от реакции (12, 14). Целта
на такива инжекции е подкрепа на
локалните лечебно-възстановителни процеси в мястото на болката
чрез действието на тромбоцитните фактори на растежа. Инжектиране на АК се използва в лечението
на различни проблеми на ставните
връзки и ставите (9, 10, 15), в лечението на спортисти при разтягане
на мускули, в лечението на темпоромандибуларната става.
Тромбоцитите съдържат не помалко от 6 растежни фактора, необходими за лечението на кости, хрущяли, сухожилия и меките тъкани:
трансформиращ растежен факторбета, TGF-β; растежен фактор на
фибробластите, FGF; тромбоцитен
растежен фактор, PDGF; епидермален растежен фактор, EGF; ендотелиален растежен фактор, PDEGF;
фактор на растежа на съединителната тъкан, VEGF (11, 13). Според
редица автори наситената с тромбоцити плазма е в състояние да по-

виши ефективността на лечението
на меките тъкани (особено в местата на закрепване на връзките), на
сухожилията и за възстановяване на
костната тъкан. Предполага се, че
обогатената с тромбоцити плазма
увеличава неоваскуляризацията, че
може да ускори възстановителния
процес в сухожилия, а също да спомага за образуването на съединителна
тъкан с по-добро хистологично качество (16).
Обогатената с тромбоцити
плазма е имунномодулатор и се използва за възстановяване на функциите за стимулиране на регенерацията на клетките, за възстановяване
на техния жизнен цикъл и синтетична активност, за регулация на
апоптозата, за подобряване на тъканното дишане. Плазмата има противовъзпалителен и антиалергичен
ефект, предотвратява фиброзата
и спаечните процеси, предизвиква
ангиогенезата.
Според редица автори изразената противовъзпалителна активност на плазмата е свързана с
повишаването на хемотаксиса, на
гранулоцитите, на макрофагите и
на фибробластите в огнището на
възпаление.
Предписания и показания за прилагане на ТАП, получена по метода
Plasmolifting ™, в спортната медицина са: болки в гърба и ставите;
контузии; навяхвания; разтежения;
тендопатии в сухожилията; болки във врата и главоболие; шийна

мигрена; синдром на гръбначната
артерия; разкъсвания на сухожилия;
спондилоза; спондилоартроза на
гръбначния стълб; рехабилитация на
компресионни фрактури на гръбначния стълб; увреждане на мускулната
тъкан при фрактури.
Материали и методи на изследване
Под наблюдение са били 70 спортисти с болки в гърба, на възраст
от 17 до 35 години. Всички болни, по
начина на лечение, са били разпределени в 2 групи:
1-ва група (n=35) - контролна; пациентите са получавали общоприет
комплекс на лечение (медикаментозна терапия: съдова, противовъспалителна терапия, витаминотерапия; лечебна физическа култура,
масаж, физиотерапевтично лечение);
2-ра група (n=35) - пациенти на
фона на общоприетата терапия са
получавали сеанси с ТАП, получена по
метода Plasmolifting ™.
Терапевтичната стратегия за
използване на ТАП при всеки сеанс е
била основана на избора на два основни фактора: къде да се инжектира и как да се инжектира.
За лечение на пациентите е била
използвана следната схема на приложение на ТАП при болки в гърба (използвана е при различна локализация
на болката в гърба):
Плазмосиниатрия: 36 III, 34 XI, 10
VII, 11 VII, 14 XIII, 15 VI, 21 XI, 15 XIII,
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5 II, 4 VI, 9 VI, 15 II, 12 XIII, 14XIII, 10
VI, 14X.
Плазмопунктура: паравертебрално интрамускулно 1,0 см от
гръбначния стълб по 0,05 мл от
двете страни по протежението
на целия гръбначен стълб или болюсно по 0,2 мл по протежението на гръбначния стълб от двете
страни през 4 - 6 см един от друг.
В тригерните точки, на нивото
на засегнатите гръбначно-двигателни сегменти (ГДС), по 0,2 мл
във всяка тригерна точка. При
нейроостеофиброза - въвеждане
на 0,5 -1,0 мл в точката на закрепване на мускулите. Курс 1-2 пъти
на седмица. 5 - 6 процедури при изразен болков синдром и 3 - 4 процедури при умерен болков синдром.
За една процедура 2-3 епруветски.
Сегментарна плазмотерапия: подкожно в зоната на поражението на
метамера.
За оценка на клиничните показатели за болка в гърба преди и след
проведеното лечение са използвани
показателите на индекса на мускулния синдром и болковия синдром по
визуалната аналогова скала.
Получените резултати на индекса на мускулния синдром преди и
след лечението с използване на ТАП
по метода Plasmolifting ™ са представени в таблица 1.
При пациентите от 1-ва група
намаляването на индекса на мускулния
синдром се отбелязва при 27.8% (Р<0,1)
от случаите, при пациентите от 2-ра
група намаляването на индекса на мускулния синдром се отбелязва при 46,5%
(Р<0,01) от случаите.
Получените резултати за изразеността на болковия синдром преди и
след лечението с използване на ТАП по
метода Plasmolifting ™ са представени
в таблица 2.
При пациентите от 1-ва група намаляване на изразеността на болковия
синдром е отбелязано при 11.0% (Р<0,1)
от случаите; от 2-ра група – при 51,3%
(Р<0,05) от случаите.
Получените резултати за ефективността на лечението при спортисти
с болки в гърба с използване на ТАП по
метода Plasmolifting ™ са представени
на таблица 3.
При пациентите от 1-ва група,
след прилагане на лечението, значително подобрение е било отбелязано
при 8 пациенти (22,9%), подобряване
– при 22 пациенти (62,8%), липса на
ефект от лечението - при 5 пациенти
(14,3%). При пациентите от 2-ра група, след прилагане на ТАП по метода
Plasmolifting ™, е било отбелязано значително подобрение при 19 пациенти
(54,3%), подобряване - при 16 пациенти
(45,7%), липса на ефект от лечението
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Група

Индекс на мускулния синдром
До лечението

След лечението

М±m

%

М±m

%

Първа (n=35)

12,6±1,5

100

9,1±1,4

72,2

Втора (n=35)

12,7±1,4

100

6,8±1,2**

53,5

**- P<0,01 в сравнение с показателите преди лечението, % изчислени по отношение на
показателите преди лечението (100%)
Taбл. 1

Показатели на индекса на мускулния синдром при болка в гърба при
спортисти, в зависимост от методите на лечение по групи.

Група

Показатели по визуално-аналоговата скала
До лечението

След лечението

М±m

%

М±m

%

Първа (n=35)

7,3±1,2

100

6,5±1,4

89,0

Втора (n=35)

7,6±1,3

100

3,7±1,2*

48,7

*- P<0,05 в сравнение с показателите преди лечението, % изчислени по отношение на
показателите преди лечението (100%)
Taбл. 2

Група

Показатели за интензивността на болката по визуалната аналогова скала
на болката в гърба при спортисти, в зависимост от методите на лечение.

Показатели за ефективността на лечението
Значително
подобрение

Подобрение

Без ефект

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Първа
(n=35)

8

22,9

22

62,8

5

14,3

Втора
(n=35)

19

54,3

16

45,7

-

-

Taбл. 3

Показатели за ефективността от лечението при спортисти с болки в
гърба, преди и след провежданото лечение по групи.

не е наблюдавано в нито един от случаите.
При пациентите от 2-ра група след
лечението е отбелязано намаляване на
болковия синдром, индексът на мускулния синдром с пролонгиран ефект след
6 месеца (Р<0,001).
Сроковете за лечение на болки в гърба са възлизали средно на 12-14 дни. При
пациентите от 1-ва група увеличаването на продължителността на ремисията на заболяването е отбелязано при
14,6% (Р<0,1) от случаите, при пациентите от 2-ра група - на 97,9% (Р<0,05)
от случаите. Получените резултати
показват, че лечението на спортисти
с болка в гърба, с включване на инжекции с ТАП по метода Plasmolifting ™,
повишава ефективността на тяхното лечение, като на ранните етапи на
заболяването позволява да се достигне
по-устойчива ремисия.
По този начин при пациентите от

втора група, които на фона на традиционното лечение са получавали инжекции с ТАП по метода Plasmolifting™, е
отбелязано достоверно намаляване на
индекса на мускулния синдром (Р<0,01),
на болковия синдром по визуалната
аналогова скала (Р<0,05) и значително
подобряване е отбелязано в 54,3% от
случаите, а липса на ефект не е отбелязана в нито един от случаите.
Следователно
методът
Plasmolifting™, с използване на ТАП,
може да бъде отнесен към превантивните методи за лечение на болка в гърба при спортисти и може да се използва за постигне на бързо облекчаване на
болковия синдром при обостряне, за
удължаване на ремисията на болестта
и за подобряване на регенеративната
функция на нервните тъкани в зоната на възпалението.
Списък на литературата: прилага се.
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Ментопластиката като елемент
от естетичната корекция на
лицевия фас и профил

РЕЗЮМЕ
Корекции на брадата се извършват по естетични показания. Осъществяват се чрез различни материали и оперативни техники. Резултатите зависят и от отговора на
меките тъкани спрямо костните реконструкции. В нашата специализирана литература проблемите на ментопластиката почти не са дискутирани.
Цел и задачи:
Поставихме си за цел чрез ментопластика да подобрим
лицевия фас и профил при естетични, ортогнатични и онкологични реконструкции.
Материал и метод:
При 44-ма пациенти коригирахме брадата. За аугментацията, редукцията и нивелирането й използвахме хоризонтална, стъпаловидна остеотомия, а за сагиталното и
вертикалното й уголемяване - автогенни трансплантати.
Представяме оперативните протоколи, резултатите от
ментопластиката и прецизираме индикациите й. Отчитаме възможността за отговор на меките тъкани спрямо
скелетните премествания.
Резултати и обсъждане:
Резултатите проследихме в следоперативния период, първия, шестия месец и година от лечението. Оценихме ги
със същите показатели, с които определяхме състоянието на брадата.
Автогенните тъкани са ,,златен стандарт” за челюстно-лицеви трансплантации и уголемяване на брадата. Хоризонталната, стъпаловидна остеотомия е универсално
приложима. Редукционната ментопластика не осигурява
оптимален естетичен ефект. При нея меките тъкани изостават от скелетните структури средно с 25%.
Аугментационната ментопластика постига очакваните
резултати. Меките тъкани следват костните премествания средно с 92%.
Заключение
Ментопластиката е важен елемент за подобряване на
лицевата естетика. Чрез нея може да се коригира формата на брадата, позицията на долната трета на лицето, а
оттам фаса и профила.

SUMMARY
The mentoplasty as an element of the aesthetic correction
of the face and profile
The chin corrections have aesthetic indications and perform
by a variety of materials and surgical techniques. The results
depend on the response of the soft tissues compared to the bone
reconstruction. In our literature the problems of the mentoplasty
are not enough discussed.
Aim:
Our main aim is to improve the face and the profile using the
mentoplasty in aesthetical, or thognatical and oncological
reconstructions.
Material and method:
We corrected the chin in 44 patients. For its augmentation,
reduction and leveling we used horizontally stepped osteotomy and
for the saggitaly and ver tically augmentation – autogenous grafts.
We present the surgical protocols, results of the mentoplasty and
precise its indications. We repor ted the possibility for an answer
of the soft tissues compared to the bone movements.
Results and discussion:
We followed the results in the early postoperative period, first,
sixth and an year after the treatment and evaluated them with
the same indicators that determined the status of the chin
preoperatively.
The autogenous tissues are the "gold standard" for maxillofacial
grafts and chin augmentation. The horizontally stepped osteotomy
is universally applicable. The reductional mentoplasty does not
provide optimal aesthetical effect and the soft tissues fall behind
the skeletal structures on average of 25%. The augmentational
mentoplasty achieved the expected results. In this method the
soft tissue follow the bone shift on average of 92%.
Conclusion:
The mentoplasty is an impor tant element to improve the facial
aesthetic. Using it we can correct the shape of the chin, the
position of the lower third of the face and thus the whole face
and profile.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ментопластика, фас и профил.
KEY WORDS: Mentoplasty, face and profile.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Брадата е деликатна зона в лицевия баланс. Корекциите й се налагат
по естетични показания. Те често
съпътстват пластични, ортогнатични, травматични и онкологични
реконструкции. Чрез ментопластиката (гениопластиката) се очаква да
се подобри проекцията на долната
лицева трета, фаса и профила. 3, 7,
23, 25
Уголемяването на брадата може
да се осъществи чрез експлантати
от биологично поносими материали
(пориозна гума, лиофилизирани тъкани, хидроксилапатит, биоос и др.),
4, 9, 31 автогенни тъкани (хрущял,
костни присадки) 1, 14, 15, 16, 17, 18
или с ментопластика чрез хоризонтална, стъпаловидна остеотомия. Тя
е въведена от H. Obwegeser. 24 Чрез
нея се постига също нивелиране, сагитална и вертикална редукция на брадата. Костният срез се извършва под
върховете на корените на зъбите
и менталните отвори. Сегментът
се премества в желана позиция и се
остеосинтезира. В случаи на тежко
изразена ретрогения може да се приложи и двупластова ментопластика.
Вертикалното удължаване на брадата се осъществява чрез хоризонтална остеотомия и интерпониране на
костен автотрансплантат между
сегментите. Едновременната вертикална и сагитална редукция на
брадата се постига чрез две успоредни, хоризонтални остеотомии и
отстраняване на костта между тях.
6, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 31
Ментопластиката е широко обсъждан въпрос от редица автори.
При корекциите на брадата са описани различни оперативни протоколи
и усложнения. Симфизата на долночелюстната кост е структурна опора
на околните меки тъкани. От техния
отговор зависят естетичните резултати от реконструкциите. 9, 13, 26,
29, 32, 33, 34, 35 В нашата специализирана литература проблемите на
ментопластиката почти не са дискутирани.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:
Поставихме си за цел чрез корекция
на брадата с автогенни тъкани и хоризонтална, стъпаловидна остеотомия
да подобрим лицевия фас и профил при
естетични, ортогнатични и онкологични реконструкции. Споделяме оперативните протоколи, резултатите
от ментопластиката и прецизираме
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индикациите й.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД:
При 44-има пациенти (жени 29,
мъже 15 на възраст от 17 до 56 г.), за да
подобрим лицевия фас и профил, коригирахме брадата. За аугментацията,
редукцията и нивелирането й при 33ма от тях използвахме хоризонтална,
стъпаловидна остеотомия, а при 11
- приложихме автогенни трансплантати (хрущялни, илиачни, ребрени и
краниални присадки) за сагиталното
и вертикалното й уголемяване. Ментопластиките осъществихме едномоментно с мандибуларни и бимаксиларни ортогнатични реконструкции
при 22-ма пациенти. Те бяха със симетрично и асиметрично манибуларно
преразвитие, конгенитални и придобити хипоплазии на долната челюст,
назомаксиларна хипоплазия с мандибуларно преразвитие, отворена захапка
и мандибуларен прогнатизъм, вертикална мандибуларна недостатъчност
от висок ъглов тип и др. варианти на
,,синдрома на дългото лице”. От ментоплатиките 11 извършихме на втори етап след лечението на анкилоза
на темпоро-мандибуларната става,
хемифациална микрозомия, ортогнатични реконструкции на мандибуларно преразвите и недостатъчност и
възстановяване на резекционни дефекти на тялото и/или парамедианната
област на долната челюст чрез дистракционна остеогенеза. Естетичните корекции само на брадата бяха при
11 пациенти с макро- или микрогения и/
или асиметрия на долната лицева трета. Аугментационните ментопластики общо са 15, а редукционните - 29. Нивелиращите ментопластики са част
от тях, защото при необходимост
чрез хоризонтална, стъпаловидна остеотомия коригирахме и транзверзалните нарушения.
Предоперативно при всички пациенти правехме клинична и фотометрична оценка на лицевия фас и
профил. Цефалометричните анализи
на профилни телерентгенографии извършвахме по единна методика преди
и след лечението. За оценка на брадата определяхме и вертикалната костна височина на лицето (в норма съотношението на средната към долната
лицева трета е 5/6 или 0.8 индекс на
Nahoum14) и измервахме предната височина на долната челюст (средната
стойност при мъже е 44±2mm, а при
жени е 40±2mm). Те ни ориентираха

за необходимостта от вертикална
редукционна или аугментационна ментопластка. Използвахме и мекотъканни естетични показатели за оценка
на профила. Пълната дебелина на
брадата (костна и мекотъканна) определяхме като спускахме права през
точките N (nasion) и B (supramentale)
и от нея измервахме разстоянието
до мекотъканния погонион (Pog1). В
норма по Henderson16 то е 16±2 mm.
Този показател ни подпомагаше в решението за извършване на сагитална
аугментационна или редукционна ментопластика. Определяхме дебелината
на меките тъкани на горната, долната устна и в областта на брадата. В
норма по Burstone5 тя е от 11 mm до 14
mm, като отношението е 1/1/1.
Отчитахме възможността за отговор на меките тъкани в областта
на брадата спрямо скелетните премествания чрез създадения от нас метод ,,Естетична максиларна линия”. 2
Измервахме разстоянието между две
прави към еднозначни мекотъканни и
костни точки преди и след лечението.
Разликата на дължините им в проценти (х%) определяме по формулата:
х%={(а-в):а}х100, където: а е костното
преместване и е константна величина, а в е мекотъканното преместване
и в%=100% - х%. За да бъдем обективни използвахме метода в случаи, при
които ментоластиката беше самостоятелна хирургична намеса или я извършихме на втори етап след други
мандибуларни реконструкции.
В случаите с транзверзални нарушения върху ортопантомографии оценявахме симетричността на двете
мандибуларни половини и позицията
на брадата спрямо срединната линия и
точките Go (gonion) на долночелюстните ъгли. За да се ориентираме за бъдещите промени, осъществихме и мануално цефалометрично предвиждане.
Представяме използваните от нас
оперативни протоколи. Разрезите извършвахме дъговидно в долната трета на устната от единия до другия канин. Те преминаваха през m. orbicularis
oris и косо завършваха в костта. Дисецирахме менталните съдово-нервни
снопове и поставяхме референтни
белези (вертикални - по медиалната
линия и в областта на канините и хоризонтални - спрямо предвидените
остеотомии).
При сагитална аугментация на брадата депериостирахме симфизата и
срязвахме надкостницата в близост
до ръба на челюстта. Така се облекчава

Фиг. 1

костното преместване, намалява се
мекотъканното теглене и се ограничава скъсяването на долната устна. Остеотомията извършвахме под върховете на корените на зъбите и на 3 mm
под менталните отвори. Стараехме
се да е на една височина през вестибуларния и лингвалния кортикалис. При изпълнението й под ъгъл може да се намали или увеличи височината на долната
лицева трета. Сегментът медиализирахме в новата желана позиция. При
по-значими премествания прерязвахме
предните коремчета на m. digastricus
към симфизата. В 3 случая на изразена
ретрогения извършихме двупластовата ментопластика. Изпълнявахме я с
две успоредни остеотомии. Костните
сегменти предвижвахме напред един
под друг, като долния позиционирахме
по-напред от горния (фиг. 1).
За аугментационна ментопластика
приложихме автогенни ребрени трансплантати при 2-ма болни, на които
резекционните дефекти на долната
челюст възстановихме чрез дистракционна остеогенеза (фиг. 2). Разрезите
и достъпите бяха субментални - по
предшестващите оперативни цикатрикси. При други 2-ма с придобита
микрогения и микрогнатия, мандибуларните реконструкции осъществихме чрез екстраорални мадибуларни
,,С” остеотомии на клона. На втори
етап от лечението за аугментация
на брадата използвахме автогенни ребрени хрущяли (фиг. 3). За да подобрим
менто-цервикалните отношения преди долен фейс лифт при 3 пациентки
приложихме автогенни краниални присадки.
За вертикално удължаване на брадата при 4-ма пациенти използвахме
автогенни илиачни трансплантати
(фиг. 4). В случаите с къса долна уст-

Фиг. 3

Фиг. 2

на и ниско разположени зъбни корени
дисекцията извършвахме до ръба на
челюстта. Правихме и облекчителна
инцизия на надкостницата. След хоризонталната остеотомия поставяхме
оразмерения костен рансплантат. Така
се увеличава височината на брадата
и се коригира съотношението долни
резци/долна устна. При липса на зъбна
експозиция и дълга долна устна дисекцията на меките тъкани бе по-оскъдна
и облекчителен разрез на периоста не
е необходим.
При редукционните и нивелиращите ментопластики (фиг. 5) дисекцията на меките тъкани не достигаше
до долния ръб на челюстта. В случаи на
едновременна вертикална и сагитална
редукция на брадата, остеотомиите
извършваме на две нива, като първо
изпълнявахме долната. Изваждахме
костния фрагмент и позиционирахме
ментума (фиг.6).
След постигане на желаната аугментация, редукция и нивелиране на брадата остеосинтезирахме костните
сегменти и трансплантати с телени
лигатури или титанови плаки и самонарезни винтове. Тъканите зашивахме
послойно и поставяхме формираща
превръзка от пластир за 5 дни.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
За оценка на постигнатите резултати от лечението изпозвахме
същите клинични и цефалометрични
показатели, с които определяхме състоянието на брадата. Проследихме
ги в непосредствения, ранния следоперативен период, след първия, шестия
месец и година по-късно.
При всички пациенти с ментопластика в непосредствения следоперативен период едемът и болка-

та бяха слабо изразени. Локализирани
бяха в областта на долната устна и
брадата. В ранния следоперативен период в същата област отчитахме
анестезия или хипоестезия. Те бяха
транзиторни и обичайно отзвучаваха
след спадане на отока. При 9 пациенти
с ментопластика чрез хоризонтална,
стъпаловидна остеотомия се запази
няколко месеца, а при 5-ма продължи
повече от година. В тези случаи корекцията на брадата бе елемент от
други мандибуларни реконструкции. В
един случай настъпи девитализация на
долните фронтални резци, което наложи да бъдат лекувани ендодонтски.
Не сме наблюдавали възпалителни и др.
усложнения. Рентгеновият контрол
показваше добър костен контакт и
фиксация между сегментите и трансплантатите.
При
аугментационната
ментопластика на следоперативните
телерентгенографии
отчетохме
удължаване на тялото на долната челюст и намаляване на предната мандибуларна височина средно с 3,4 mm.
Разстоянието от NВ линията до Pog 1
се увеличи средно с 5,5 mm. Мекотъканният pogonion (Pog 1) се придвижи напред средно с 96,3%, а мекотъканният
menton (Me1) - с 88,31% спрямо костните точки - Pog и Me. Меките тъкани
следват скелетните премествания
средно с 92%. Лабиоменталната гънка
се подчерта. Мекотъканната проекция на брадата се подобри значително, както и ментоцервикалното разстояние, но долната устна се скъси и
се увеличи експозицията на вермилиона
й. Когато извършвахме и вертикална
аугментационна ментопластика, лабиоменталната гънка отново се изглаждаше, точка Ме се проектираше по-ниско и контурът на брадата изпъкваше.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Фиг. 5

Аугментационната ментопластика
постига очакваните резултати. Въпреки това значимата дисекция при
изпълнението й крие риск сегментът
да се превърне в свободен костен
трансплантат. Това може да доведе
до резорбция и загуба на контур.
След редукционната ментопластика върху телерентгенографиите отчетохме скъсяване на тялото на долната челюст, както и на разстоянието
от инцизивната точка до Ме, но не се
подобри вертикалната костна лицева
височина. Разстоянието от NВ линията до Pog 1 се намали средно с 3,7 mm.
След редукционна ментопластика Pog
1 се върна назад средно с 81,13% спрямо
Pog, а Me 1 - 69,87% спрямо Me. Меките тъкани изостават от скелетните
структури средно с 25%. Постигна се
лицев баланс в фас. В профил мекотъканният контур на брадата и предната
лицева височина се редуцираха, но помалко от очакваното. При редукционната ментопластика след като меките тъкани бъдат дисецирани, костта
- ретрудирана и те отново върнати,
естествената им еластичност се
старае да задържи оригиналната форма. Остава мъртво пространство, в
което може да се формира хематом и
организира съединителна тъкан. Това
ще се избегне, като меките тъкани не
се отслояват от менталния сегмент.
При всички ментопластики след
шестия месец, меките тъкани подобриха отношението си със скелетните
структури. В последващите периоди
на наблюдение не отчитахме други
промени. Резултатите бяха стабилни.
Получените от нас стойности за промяна на мекотъканния профил след скелетните предвижвания се доближават
до посочените и от други автори. 10,
11, 12, 19, 20, 21, 22, 28, 30

Фиг. 7
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За аугментация на брадата автогенните ребрени трансплантати осигуряват приемливо количество кортико-спонгиозен материал. Те трудно се
моделират, но лесно се ремоделират.
Илиачните трансплантати са богати на спонгиоза, лесно се моделират
и осигуряват необходимото количество костен материал. С ребрения
хрущял се постига удовлетворителна
аугментационна ментопластика. Неговото хранене е чрез осмоза, резорбцията му е минимална и резултатите
са трайни. Добиването на илиачна,
ребрена кост и хрущял са операции с
произтичащите от това последици
(болка, затруднено дишане, ограничена
подвижност) и възможни усложнения
(пневмоторакс, херния, сетивни нарушения, възпаления и др.). Известно е,
че колкото донорната област на автогенните костни трансплантати е
по-близо да реципиентната, толкова и
структурните им характеристики са
по-сходни. Те са подложени и на по-малка резорбция. Автогенните краниални
присадки са с нужната кривина за скелетните реконструкциите в лицевочелюстната област. За аугментационна ментопластика техен недостатък
е относително малката им дебелина.
Въпреки че при добиването им рискът
е минимален и няма видими цикатрикси за някои пациенти, съгласието за
операцията е сериозна психологическа
дилема.
Може да се обобщи, че автогенните тъкани са ,,златен стандарт”
за челюстно-лицеви трансплантации.
Аугментацията на брадата чрез автогенни хрущялни и костни структури
изисква донорна област, създава допълнителна травма и риск. Късните
резултатите са невинаги предсказуеми поради възможна непредвидима

Фиг. 8

резорбция.
Ментопластиката чрез хоризонтална, стъпаловидна остоетомия е
универсално приложима за аугментация (фиг. 7), нивелиране (фиг. 8) и редукция на брадата (фиг. 9). Тя успешно
се комбинира с почти всички методи
в ортогнатичната хирургия в едно
оперативно време. Мобилизацията,
контактът и условията за остеосинтеза на сегментите са добри. Реална е възможността от увреждане
на терминалните окончания на менталните нерви с произтичащите
от това усложнения - хипоестезия и
анестезия на долната устна и брадата. При малка подлежаща костна
основа е възможна девитализация на
фронтални зъби и дори резорбция на
сегмента. Затова ментопластиката
чрез хоризонтална, стъпаловидна остоетомия изисква добра оперативна
техника и планиране.
На базата на постигнатите резултати, клиничен опит и литературни
данни даваме следните индикации за
ментопластика:
Аугментация на брадата препоръчваме в случаи на:
микрогения,
микрогения
с
микрогнатия, когато пълната дебелина на брадата е под 14 mm спрямо NB
линията;
II клас по Angle малоклузия и дълбока захапка;
нарушени менто-цервикалните
отношения и/или скъсена предна мандибуларна височина в сравнение с останалите лицеви показатели.
Нивелиращата ментопластика е
показана при:
асиметричен
мандибуларен
прогнатизъм;
конгенитални и придобити хипоплазии на долната челюст с асиме-

Фиг. 9

Ментопластиката е важен елемент в корекцията на лицевата
естетика. Чрез нея може значително да се подобри формата на

брадата, симетрията, менто-цервикалните отношения, лабио-менталната гънка и в по-малка степен
да се коригира височината на долната лицева трета, предната мандибуларна височина, пропорциалността на трите лицеви етажа.
Аугментационната ментопластика постига очакваните резултати. Меките тъкани изтъняват и
следват в голям процент костните
премествания.
Редукционната ментопластика
невинаги осигурява очаквания естетичен ефект. Меките тъкани
увеличават дебелината си и еластичността им се стреми да запа-
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НОВ
ПОРТОКАЛОВ
ВКУС

различният
магнезий

СВЕЖ
ЛИМОНОВ
ВКУС

Тялото ни има нужда от широк набор от витамини и минерали, за да може всички системи и
процеси в него да функционират правилно. Магнезият е четвъртият най-разпространен в
клетките минерал след калция, фосфора и калия. Той е жизнено важен елемент, необходим за
правилното функциониране на нервната система и мускулите. Нужен е също за производство на
енергия от клетките, тъй като поддържането на нивата му в норма ускорява метаболизма и оказва
благотворно влияние на сърдечно-съдовата система.
Дневната потребност от магнезий за организма е около 300-400 мг. Човешкото тяло си го набавя
чрез храната, но при съвременния начин на хранене все по-често необходимата дневна доза се
оказва недостатъчна, което от своя страна води до редица неприятни последици.
Липсата на този минерал в организма може да доведе до мускулни крампи, главоболие, сърдечни
проблеми, болезнена менструация, нарушения в съня, нервност, умора и др. Мускулните крампи
са важен знак за понижените нива на магнезий, като те се проявяват под формата на остри
спазми или схващания в бедрата и ходила както по време на тренировка, така и при нормални,
ежедневни дейности. Симптомите от страна на нервната система са умора, бесзсъние,
напрегнатост, намалена концентрация, мигренозно главоболие. Бременните жени също имат
повишена необходимост от магнезий като дневната потребност на организма в тези месеци
достига 310 мг. Магнезиевият дефицит води и до сърдечно-съдови нарушения като тахикардия,
аритмия, хипертония и циркулаторни нарушения.
Водещ фактор за ефективността на магнезия е степента на неговата абсорбция в тялото. Тя
зависи от на първо място от индивидуалната нужда на организма, но също така и от степента на
концентрацията, и от вида на магнезиевите съединения. При повечето препарати магнезиевите
йони са свързани със соли.
Biolectra Magnesium 243mg forte се различава от всички тях! Biolectra Magnesium 243mg forte
е съвременен продукт, произведен по уникална т.нар. топо-технология, която е патентована и
създадена от Hermes Arzneimittel. Тя осигурява отлична разтворимост на таблетките, гарантира
100% абсорбция от организма и дълготрайно действие на биоактивните съставки
непосредствено след приема. Чрез топо-технологията магнезиевите йони са стабилизирани и при
разтварянето на продукта настъпва незабавното им усвояване от организма.
Biolectra Magnesium 243mg forte представлява магнезиев оксид, който се предлага под
формата на ефервесцентни таблетки в два освежаващи приятни плодови вкуса – лимон и
портокал. Съдържанието на 1 таблетка е 243 мг. активни магнезиеви йони. Продуктът е подходящ
за
деца над 6 години, като може да се приема също и от диабетици.
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ВИСОКОКАЧЕСТВЕН МАГНЕЗИЕВ
ПРОДУКТ ОТ ГЕРМАНИЯ
НОВ
ПОРТОКАЛОВ
ВКУС!

СВЕЖ
ЛИМОНОВ
ВКУС!

БЕЗ ДИСКОМФОРТ В
СТАВИТЕ И МУСКУЛИТЕ
СЛЕД СПОРТ И
ФИЗИЧЕСКИ
НАТОВАРВАНИЯ!

ǮǆǄƵǁƻƿ
ƿƳƶǀƸƺƻƼǁǅ
ǅƳƴƾƸǅƽƳǀƳƷƸǀ
ǮƢǃƻǒǅƸǀ
ǂǁǃǅǁƽƳƾǁƵ
ƻƾƻƿǁǀǁƵƵƽǆǄ
ǮƢǁƷǈǁƷǒǌƻƺƳ
ƷƻƳƴƸǅƻǉƻ
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ǊǦǪǩǳǜǮǡǧǩǪǣǠǬǜǞǤ
ǤǣǜǬǡǠǡǩǤǭǡǩǡǬǟǤǻ
̦̯̮ìëç̬é̬ð̰
̱ðìí̫îðìý
ñ̫ò̬ðò̮ç̫ðï̬ò̮é
ë̫í̫̰í̫éð̫
ó̬̯ï̬ðò̫ôìýſ

̟̰ìõíìñ̯̮é̱íòì
çî̮ê̬ðìç
ñ̯̮ìëç̮ḛ́òç̮ò̮
̰̫̰̮̯è̫ðìõ̬ð
ñ̯̮ìë̲̮é

ǍǶǵǡǭǮǞǯǞǜǮ ǬǡǠǤǲǜ ǫǬǤǳǤǩǤ ǫǪǬǜǠǤ ǦǪǤǮǪ ǱǪǬǜǮǜ Ǡǩǡǭ ǭǮǬǜǠǜǮ ǪǮ ǯǨǪǬǜ ǧǤǫǭǜ ǩǜ ǮǪǩǯǭ Ǥ ǭǧǜǝ
ǤǨǯǩǤǮǡǮǋǪǭǮǪǻǩǩǤǻǮǭǮǬǡǭǩǡǬǜǲǤǪǩǜǧǩǤǮǡǠǤǡǮǤǞǦǪǤǮǪǩǡǠǪǭǮǤǟǜǮǞǜǢǩǤǱǬǜǩǤǮǡǧǩǤǞǡǵǡǭǮǞǜ
ǤǫǬǤǭǶǭǮǞǤǡǮǪǩǜǮǪǦǭǤǩǤǞǪǦǪǧǩǜǮǜǭǬǡǠǜǨǪǟǜǮǪǭǡǣǜǡǨǪǠǜǞǧǪǴǜǮǣǠǬǜǞǡǮǪǩǤǎǪǞǜǭǶǭǮǪǻǩǤǡ
ǞǤǩǜǟǤǞǶǬǞǤǬǶǦǜǣǜǬǶǦǜǭǪǮǭǧǜǝǡǩǜǡǩǣǤǨǩǜǭǤǭǮǡǨǜǤǭǫǜǠǩǜǞǶǮǬǡǦǧǡǮǶǳǩǜǡǩǡǬǟǤǻ
ǋǬǤǧǜǟǜǩǡǮǪ ǩǜ ǝǤǪǠǪǭǮǶǫǩǤǮǡ ǡǩǣǤǨǤ Ǡǩǡǭ ǫǬǪǫǬǜǞǻ ǫǶǮǻ ǣǜ ǡǠǤǩ ǩǜǫǶǧǩǪ ǤǩǪǞǜǮǤǞǡǩ ǫǪǠǱǪǠ ǣǜ
ǞǶǣǭǮǜǩǪǞǻǞǜǩǡ ǬǜǞǩǪǞǡǭǤǡǮǪ ǩǜ ǪǬǟǜǩǤǣǨǜ ǋǬǡǣ  ǟ ǩǡǨǭǦǤǮǡ ǯǳǡǩǤ ǪǮ 'U 1LHGHUPDLHU 3KDUPD
ǫǜǮǡǩǮǪǞǜǮ ǬǡǞǪǧǺǲǤǪǩǡǩ ǫǬǪǲǡǭ ǩǜ ̺ǦǜǭǦǜǠǩǜ ǰǡǬǨǡǩǮǜǲǤǻ̹ ǳǬǡǣ ǦǪǥǮǪ ǫǬǪǤǣǞǡǢǠǜǮ ǝǤǪǜǦǮǤǞǡǩ
ǡǩǣǤǨǡǩǦǪǩǲǡǩǮǬǜǮǪǮǪǬǟǜǩǤǳǩǤǫǧǪǠǪǞǡǣǡǧǡǩǳǯǲǤǤǻǠǦǤƾǨǩǪǢǡǭǮǞǪǫǬǪǯǳǞǜǩǤǻǮǡǠǪǦǜǣǞǜǮǳǡ
ǮǪǣǤ ǯǩǤǦǜǧǡǩ ǰǡǬǨǡǩǮǤǬǜǧ ǫǬǪǠǯǦǮ ǯǞǡǧǤǳǜǞǜ ǩǤǞǜǮǜ ǩǜ ǡǩǡǬǟǤǻ Ǟ ǦǧǡǮǦǤǮǡ Ǥ ǦǜǮǪ ǬǡǣǯǧǮǜǮ
ǫǪǠǪǝǬǻǞǜ ǞǭǤǳǦǤ ǢǤǣǩǡǩǤ ǫǬǪǲǡǭǤ Ǟ ǮǻǧǪǮǪ ǉǜǬǤǳǜǮ ǟǪ ǈǔǓǠǘǑǟǜǝǛ ǣǜǵǪǮǪ ǯǭǮǜǩǪǞǻǞǜǮ ǳǡ
ǫǪǧǯǳǡǩǤǻǮ ǦǪǩǲǡǩǮǬǜǮ ǞǧǤǻǡ ǩǜ ǞǭǤǳǦǤ ǬǡǟǯǧǜǮǪǬǩǤ ǫǬǪǲǡǭǤ Ǟ ǮǻǧǪǮǪ Ǥ ǩǜ ǭǫǪǭǪǝǩǪǭǮǮǜ Ǩǯ Ǡǜ ǭǡ
̺ǭǜǨǪǬǡǟǯǧǤǬǜ̹
ƽǤǪǡǩǣǤǨǩǤǻǮ ǦǪǩǲǡǩǮǬǜǮ Regulatpro® Metabolic ǫǪǧǯǳǡǩ ǳǬǡǣ ǦǜǭǦǜǠǩǜ ǰǡǬǨǡǩǮǜǲǤǻ ǩǜ ǮǪǳǩǪ
ǪǫǬǡǠǡǧǡǩǤ ǫǬǡǲǤǣǩǪ ǭǡǧǡǦǮǤǬǜǩǤ ǭǞǡǢǤ ǫǧǪǠǪǞǡ ǣǡǧǡǩǳǯǲǤ Ǥ ǻǠǦǤ ǣǩǜǳǤǮǡǧǩǪ ǫǪǠǪǝǬǻǞǜ
ǯǭǞǪǻǞǜǩǡǮǪǩǜǱǬǜǩǤǮǡǧǩǤǮǡǞǡǵǡǭǮǞǜǤǯǭǦǪǬǻǞǜǨǩǪǟǪǦǬǜǮǩǪǦǧǡǮǶǳǩǤǻǨǡǮǜǝǪǧǤǣǶǨ
ǌǡǣǯǧǮǜǮǤǮǡǪǮǨǡǢǠǯǩǜǬǪǠǩǪǤǣǭǧǡǠǞǜǩǡǞǦǪǡǮǪǯǳǜǭǮǩǤǲǤǫǤǻǮǦǪǩǲǡǩǮǬǜǮǜǞǫǬǪǠǶǧǢǡǩǤǡǩǜ
ǴǡǭǮ Ǩǡǭǡǲǜ ǬǜǣǦǬǤǞǜǮ ǳǡ ǫǬǤǡǨǶǮ Ǩǯ ǠǪǦǜǣǜǩǪ ǯǞǡǧǤǳǜǞǜ Ƽǎǐ ǜǠǡǩǪǣǤǩ ǮǬǤǰǪǭǰǜǮ  Ǥ ǭǩǻǝǠǻǞǜ
ǦǧǡǮǦǤǮǡǭǠǪǫǪǞǡǳǡǡǩǡǬǟǤǻƾǭǧǡǠǞǜǵǤǮǡǮǬǤǨǡǭǡǲǜǫǬǪǯǳǞǜǩǡǮǪǫǪǦǜǣǞǜǳǡǮǪǣǤǫǬǪǲǡǩǮ
ǠǪǭǮǤǟǜ ǩǤǞǜ ǠǪ  ǦǜǮǪ ǭǡ ǪǫǮǤǨǤǣǤǬǜ ǭǶǵǪ ǰǤǣǤǳǡǭǦǜǮǜ ǤǣǠǬǶǢǧǤǞǪǭǮ ǢǤǣǩǡǩǪǭǮǮǜ Ǥ
ǦǪǩǲǡǩǮǬǜǲǤǻǮǜ ǩǜ ǯǳǜǭǮǩǤǲǤǮǡ Regulatpro® Metabolic ǳǯǞǭǮǞǤǮǡǧǩǪ ǯǞǡǧǤǳǜǞǜ ǭǤǧǜǮǜ Ǥ ǡǩǡǬǟǤǻǮǜ
ǦǜǮǪ ǭǶǵǡǞǬǡǨǡǩǩǪ ǩǜǨǜǧǻǞǜ ǞǬǡǨǡǮǪ ǣǜ ǞǶǣǭǮǜǩǪǞǻǞǜǩǡ ǩǜ ǮǻǧǪǮǪ ǭǧǡǠ ǮǡǢǦǪ ǰǤǣǤǳǡǭǦǪ
ǩǜǮǪǞǜǬǞǜǩǡǀǪǫǶǧǞǜǵǜǡǬǪǧǻǮǜǨǯǤǫǬǤǫǬǤǡǨǭǞǪǠǜǩǡǫǪǭǬǡǠǭǮǞǡǩǪǭǧǡǠǭǫǪǬǮǤǮǬǡǩǤǬǪǞǦǤ
ǮǶǥǦǜǮǪǮǪǥǤǨǜǭǞǪǥǭǮǞǪǮǪǠǜǦǪǨǫǡǩǭǤǬǜǣǜǟǯǝǜǮǜǩǜǮǡǳǩǪǭǮǤǝǡǣǠǜǤǨǜǠǡǱǤǠǬǜǮǤǬǜǵǜǰǯǩǦǲǤǻ
ǦǶǨǧǤǟǜǞǤǲǜǮǜǩǜǭǮǪǨǜǴǩǪǳǬǡǞǩǤǻǮǬǜǦǮǦǜǦǶǞǮǪǡǡǰǡǦǮǶǮǩǜǩǻǦǪǤǤǣǪǮǪǩǤǳǩǤǩǜǫǤǮǦǤ
ǉǜǬǡǠǭǮǪǞǜǫǬǤǡǨǶǮǩǜǦǪǩǲǡǩǮǬǜǮǜǭǫǪǨǜǟǜǩǜǨǜǧǻǞǜǩǡǮǪǩǜǮǡǧǡǭǩǪǮǪǮǡǟǧǪǮǶǥǦǜǮǪǠǪǦǜǣǜǩǪ
ǯǭǦǪǬǻǞǜ ǨǡǮǜǝǪǧǤǣǨǜ ǦǪǨǫǡǩǭǤǬǜ ǧǤǫǭǜǮǜ ǩǜ ǨǤǩǡǬǜǧǤ Ǥ ǞǤǮǜǨǤǩǤ ǫǪ ǞǬǡǨǡ ǩǜ ǫǬǡǳǤǭǮǞǜǵǤ
ǬǡǢǤǨǤǤǭǶǵǡǞǬǡǨǡǩǩǪǫǬǡǠǪǮǞǬǜǮǻǞǜǮǩǜǬ̺ǟǧǜǠǣǜǭǧǜǠǦǪ̸
ǉǜǫǬǜǦǮǤǦǜRegulatpro® MetabolicǡǩǡǬǟǤǣǤǬǜǞǭǻǦǜǪǮǠǡǧǩǜǦǧǡǮǦǜǦǜǮǪǪǭǤǟǯǬǻǞǜǠǡǮǪǦǭǤǦǜǲǤǻǩǜ
ǪǬǟǜǩǤǣǨǜ Ǥ ǣǜǭǤǧǞǜ ǤǨǯǩǩǜǮǜ ǭǤǭǮǡǨǜ ǎǪǥ ǡ ǭǶǣǠǜǠǡǩ ǦǜǮǪ  ǪǬǟǜǩǤǳǡǩ Ǟǡǟǜǩ ǫǬǪǠǯǦǮ ǝǡǣ
ǠǪǝǜǞǡǩǜǣǜǱǜǬǦǪǩǭǡǬǞǜǩǮǤǪǲǞǡǮǤǮǡǧǤǜǧǦǪǱǪǧǟǧǯǮǡǩƾǭǶǭǮǜǞǜǨǯǡǞǦǧǺǳǡǩǜǦǪǩǲǡǩǮǬǤǬǜǩǜǮǜ
ǨǪǵǩǜ5HJXODWSURp %LRǠǪǫǶǧǩǡǩǜǭǞǤǮǜǨǤǩǤǪǮǟǬǯǫǜƾǲǤǩǦǨǜǟǩǡǣǤǥǱǬǪǨǨǜǩǟǜǩǞǤǮǜǨǤǩ'Ǥ
ǳǤǭǮǫǪǬǮǪǦǜǧǪǞǭǪǦ
Regulatpro® Metabolic ǡ ǫǪǠǱǪǠǻǵ ǣǜ ǞǭǤǳǦǤ ǞǶǣǬǜǭǮǤ ǋǪǬǜǠǤ ǞǤǭǪǦǪ ǦǪǩǲǡǩǮǬǤǬǜǩǤǻ ǭǤ ǪǬǟǜǩǤǳǡǩ
ǭǶǭǮǜǞǤǯǩǤǦǜǧǩǜǮǜǰǪǬǨǯǧǜǮǪǥǡǝǡǣǲǡǩǩǜǠǪǝǜǞǦǜǫǪǫǶǮǻǦǶǨǤǭǮǤǩǭǦǤǫǶǧǩǪǲǡǩǡǩǣǠǬǜǞǪǭǧǪǞǡǩ
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̦̯̮õ̬ò̬ò̬ñ̮ç̬õ̬
ð̫TGIWNCVDI

̦̯̮ìëç̬é̬ð̰
̱ðìí̫îðìý
ñ̫ò̬ðò̮ç̫ðï̬ò̮é
ë̫í̫̰í̫éð̫
ó̬̯ï̬ðò̫ôìýſ

Регулатпро® е биоактивен концентрат от трансформирани до ензимни нива дипептиди,
трипептиди, олигопептиди, полифеноли, флавоноиди и биологично активна млечна киселина.
Активните компоненти са с ниско молекулно тегло и лесно могат да се резорбират директно в
кръвния поток през мукозната мембрана на устната лигавица, както и през кожата.

• Подобрява
производството
на енергия,
възстановява
испорт,
Regulatpro®
Metabolic
при
усилен
активира всички процеси в клетките

натоварено ежедневие и нездравословни навици

• Подпомага регулаторните процеси в тялото, както и
• Подобряваипроизводството
на енергия,баланс
възстановява и активира всички процеси в клетките
ензимния
киселинно-алкален
• Подпомага регулаторните процеси в тялото, както и ензимния и киселинно-алкален баланс
Медицина и Спорт
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Д-р Калин Михов

Д-р Максим Загоров

Индивидуално тазобедрено
протезиране - мода или
необходимост

РЕЗЮМЕ
Тазобедреното протезиране е бързо развиваща се процедура поради отличните резултати, водещи до премахване
на болката и възстановяване обема на движение. Основната цел е подобрение в качеството на живот на пациента. Това се постига с въстановяване на индивидуалната
геометрия на тазобедрената става и дългосрочно преживяване на компонентите.
Младите пациенти са предизвикателство за протезиране
поради костната морфология (анатомични деформитети), възрастта на пациента и продължителноста му на
живот, риска от асептично разхлабване и наличието на
предишни оперативни намеси.
Стандартните безциментни стебла имат някои недостатъци като фиксирани интра/екстрамедуларни параметри, проксимален феморален стрес и риск от импинджмънт. Те се основават на двуизмерно планиране, което
понякога води до несъответствие между ацетабуларния и
феморалния център на ротация.
Индивидуалните тазобедрени протези се базират на
триизмерна компютърно-томографска реконструкция на
ставата на пациента. Това позволява оптимална костна
опора на имплантите, запазване на костната субстанция,
отличен контакт между костта и протезата и най-важното – възстановяване на нативния център на ротация
на бедрената глава.
За периода 2010 г. - 2014 г. в отделението по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Св. Марина”, Варна, са
оперирани 16 пациенти на средна възраст 54 г. (20-69
г.). Разпределението мъже: жени е 14:2, докато според
етиологията е: остеоартроза - 8 пациенти; аваскуларна
некроза на бедрената глава - 4; дисплазия на ТБС – двама пациенти, и двама с посттравматична остеоартроза.
Срокът на проследяване е 6-42 месеца.
При всички проследени пациенти наблюдавахме гладък следоперативен период. Не са отчетени и късни усложнения.
Средният Harris Hip Score е 97 т. (50-100). При 85% от
пациентите имаме регулярни умерени физически натоварвания на фона на пълен обем на движение при последна
визита. Не са отчетени оплаквания като болка, стягане и
ограничение на движението.

SUMMARY
Custom hip - fashion or necessity
Total hip replacement is rapidly growing procedure because of
pain relief ,restoring range of motion and patient’s satisfaction.
Primary go is to restore individual geometry of patient’s hip joint,
long term components survival and most impor tant- improving
patient’s quality of life.
In past decades this surgery has several limitations as patient’s
age, bone morphology ( incl. anatomical deformities) ,previous
surgeries ,etc. Recently , with the development of modern
implants ( cups and stems) these limitations are past.
Young patients indicated for THA are always great challenge ,
because their functional requirements , life expectancy ,anatomical
variations ( due to congenital or acquired disorders) , greater
mobility and higher risk of aseptic loosening.
Standar t cementless stems have some unsolved issues as
fixed intra / extramedular dimentions, proximal stress shielding,
impingement, etc. They are based on 2D-planning and often have
mismatch between acetabular and femoral center of rotation.
Custom femoral stems are based on specific 3D- scan of the
hip joint, which presents individual shape of acetabulum and
especially femoral canal. This allows optimal bone suppor t for
the stem, preserving bone substance , excellent contact bonestem and most impor tant- restores center of rotation.
For the period 2010-2014 we operated 16 patients , 8 were with
Osteoar throsis (OA); 4-with Avascular necrosis (AVN) ; 2 with
dysplastic hips (DDH) and two with posttraumatic osteoar throsis
. Follow up is 6-42 months.
We perform THA with modified posterior surgical approach with
minimal femoral reaming, due to individual femoral rasp with the
same size as the customized femoral stem.
During the follow up period we found no complications,Harris Hip
Score was 97 pts. and 85% of the patients had regular physical
exercises for 3 weeks.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: остеоартроза, индивидуална тазобедрена протеза, център на ротация , триизмерано КТ планиране.
KEY WORDS: Osteoarthrosis, THA, cementless stems, custom hip, 3D-planning.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Протезирането на големите
стави – тазобедрена и колянна,
е бързо нарастваща хирургична
процедура. Само за САЩ прогнозите са за повишение с 600% до
2030 година. Причините за това
са много, но една от най-важните са отличните функционални
резултати при правилно и навременно лечение. Съвременното
тазобедрено протезиране позволява възстановяване на индивидуалната геометрия на пациента,
минимално износване, дъгосрочна
фиксация на компонентите към
костта, което за пациента означава подобрение качеството на
живот - увеличение обема на движение, премахване на болката и
по-голяма физическа активност.
През последните години с навлизането на съвременни компоненти става възможно и протезирането на по-млади пациенти.
Предизвикателствата пред такива пациенти са по-високите
функционални изисквания и поголямата продължителност на
живот. Тези пациенти често се
представят с анатомични деформитети на ТБС следствие
дисплазия,
посттравматична
артроза и предишни оперативни намеси. По-младите пациенти са предразположени към
асептично разхлабване на компонентите на протезата следствие микродвижения и непълен
“fit and fill” (1, 3, 4).
Най-често използваните безциментни стебла имат някои
недостатъци, когато се прилагат при гореописаните пациенти. Те имат фиксирано отношение екстра/интрамедуларна
част, което невинаги позволява
използването им при конкретни
случаи. Съществува голям риск
от proximal stress shielding, импинджмънт и някои недостатъци на модулните шийки - корозия,
счупване и отделяне на метални
йони. Затрудненията от гледна точка на интрамедуларните
вариации могат да са: деформиран фемур (фиг. 1), увеличен сanal
flare индекс (фиг. 2), латералната извивка и хелиторзията на
бедрото.

Фиг. 1

Деформация на проксимален фемур (ляво) и насложено
индивидуално стебло(дясно).

Екстрамедуларните вариации
са в ацетабуларния офсет, дължината и антеверзията на шийката, шийнодиафизарния ъгъл.
Всички те определят и рамото
на абдукторната мускулатура.
Стандартните
стебла
се
адаптират интрамедуларно, но е
налице разминаване между центъра на ротация на стеблото и центъра на ротация на феморалната
глава на пациента (фиг. 3).
Когато позицията на стеблото (т. нар. „fit and fill„) не е оптимална и няма възстановяване
на центъра на ротация, не са изпълнение едни от най-важните
условия за успешно тазобедрено
протезиране. Такива случаи са ин-

Фиг. 2

дикация за индивидуална тазобедрена протеза.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода 2010 г. - 2014 г. в
отделението по ортопедия и
травматология към УМБАЛ „Св.
Марина”, Варна, са оперирани 16
пациенти на средна възраст 54 г.
(20-69 г.). Разпределението мъже:
жени е 14:2, докато според етиологията е: остеоартроза - 8 пациенти; аваскуларна некроза на
бедрената глава – 4 -ма; дисплазия
на ТБС – двама пациенти, и двама с посттравматична остеоартроза. Срокът на проследяване е
6- 42 месеца.

Увеличен сanal flare индекс.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Фиг. 3

Стандартно безциментно стебло (ляво) с
добра интрамедуларна позиция и оптимална
реконструкция на центъра на ротация
(COR); допустима интрамедуларна позиция
(в средата), но е налице необходимост
от по-дълга валгусна шийка; добра
интрамедуларна позиция (дясно), но се
изисква по-дълга варусна шийка.

При селекцията на пациентите се взимат предвид няколко
фактора:
Индекс на Noble
Конвенционално 2 D планиране ( Medi Cad) (фиг. 4)
3 D СТ планиране ( Symbios
протокол) (фиг. 5)
Компютър
томографският
анализ се извършва през 5 мм срезове от ацетабулума до големия
трохантер и през 10 мм от малкия трохантер до истмуса на
бедрото. Така се получава точна
интрамедуларна картина на бедрото. Антеверзията се определя
посредством хоризонтални срезове на нивото на 2-ра МТ кост, бедрените кондили и 10 мм над малкия трохантер. Предно-задният
ацетабуларен размер се определя с
допълнителен срез. Така направен
КТ протоколът позволява определяне на шийно-диафизарния ъгъл на
стеблото и феморалната антеверзия (фиг. 5 (4).
При всички пациенти използвахме модифициран заден хирургичен достъп. Компонентите на
протезите са:
Tитаниева
хидроксиа-

патитна (HA) капсула Hilock
/ Maximom (Symbios, Yverdon,
Switzerland)
Crosslink полиетиленов инлей /MOM
Индивидуално стебло с 2/3
хидроксиапатитно
покритие
(HA) (Symbios, Yverdon, Switzerland)
(фиг. 6, 7).
Глави: 28,32 mm Alumina;
36 mm Delta; 32, 36 mm Cr Co,
MaxiMom.
Следоперативно пациентите
натоварват частично за срок от
3 седмици.
При всички проследени пациенти наблюдавахме гладък следоперативен период. Не са отчетени и
късни усложнения. Средният Harris
Hip Score е 97 т. (50-100).. При 85%
от пациентите имаме регулярни
умерени физически натоварвания
на фона на пълен обем на движение
при последна визита. Не са отчетени оплаквания като болка,стягане
и ограничение на движението.
ДИСКУСИЯ
Тазобедреното

протезиране

е предизвикателство при млади
пациенти и такива с анатомични деформитети следствие различни причини (ОА, дисплазия,
оперативни намеси) (2). Тези случаи са с по-голяма продължителност на живот, по-взискателни
във функционален аспект, обем
на движение и преживяемост на
имплантите. (6, 8). При анатомични проучвания се доказва, че
оптималното пасване на протезата (fit-and-fill) в метафизата и
екстрамедуларната
адаптация
понякога са трудно постижими с
конвенционалните стебла (10).
Концепцията за индивидуализиране датира от 80-те години, като ранните резултати са
по-лоши от тези на конвенционални стебла. С прецизиране на
протоколите за диагноза и изработка средната преживяемост
на имплантите през първите 10
г. е 100% при пациенти под 65
г. и значително подобрение на
клиничните оплаквания. Използването на индивидуален дизайн
на феморалните стебла намалява риска от ранно асептично
разхлабване (следствие proximal
Фиг. 5

Фиг. 4

Конвенционално 2 D
планиране (Medi Cad).
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Фиг. 5

КТ протокол за 3 D планиране
на индивидуална протеза.

Фиг. 6

Индивидуална пила/расп използвана за
импакция на интрамедуларния канал.
Индивидуалното стебло съвпада напълно с
формата на импактора.

stress shielding) и феморална остеолиза (7, 9).
Смятаме, че най-голямото
предимство на индивидуалните
тазобедрени протези е триизмерната предоперативна планировка, въз основа на която се
изработват феморалните компоненти. Те коригират екстра и
интрамедуларните параметри,
особено при случаите със силно
променена анатомия. Тези стебла предотвратяват постоперативните усложнения и ранната
остеолиза; намаляват честотата на stress shielding, което е
предпоставка за костно срастване. Подобрената функция заради
възстановената кинематика на
ставата, преживяемоста на про-

Фиг. 1

тезата (оптимален „fit and fill”)
са ключовият фактор за успеха
на индивидуалните протези.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Индивидуалното стебло показва предимства особено при
млади пациенти с променена
анатомия и високи функционални
изисквания. Постига анатомична
реконструкция при избягване на
интраоперативни
усложнения.
Предпоставка за нормална кинематика, ниска честота на костно преустройство и остеолиза,
дълга преживяемост и бавно износване. Възстановява високо
качество на живот и физическа
активност.

Рентгенов следоперативен образ на индивидуална
тазобедрена протеза.
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Оценка на състоянието на
вегетативната нервна система преди
и след проба с максимално физическо
натоварване чрез вариабилността на
сърдечната честота

РЕЗЮМЕ
Увод: Oсновна роля в адаптациите на организма към физическо натоварване играе вегетативната нервна система (ВНС) - симпатико-адренална активация по време
на усилие и парасимпатикова доминация във възстановителния период. Вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ) е надежден и лесноприложим метод, който
би могъл да се използва в спорта за оценка влиянието
на физическото натоварване върху ВНС.
Цел: Да се изследва наличието на връзка между ВСЧ в
покой и във възстановителната фаза с показателите
от кардио-пулмоналния тест с натоварване.
Материал и методи: Бяха изследвани 17 спортисти,
мъже на средна възраст 22.0±8.2 години (Mean±SD),
непушачи, практикуващи лека атлетика, ориентиране и
планинско бягане. Бе проведен кардиопулмонален тест
с физическо натоварване, а ВСЧ измерена преди и след
пробата.
Резултати: При сравнение на резултатите от ВСЧ преди и след максимално физическо натоварване се установи значително по-ниска вариабилност SDNN (стандартното отклонение на интервалите между нормалните сърдечни съкращения) (74.5 ± 35.0 vs 18.0 ± 6.7,
p<0.001) и по-висок индекс LF/HF (2.1 ± 2.0 vs 10.2 ±
7.7.p=0.001) във възстановителния период. Установи
се умеренo силна корелация между респираторния квотиент (RER) и lnTotal power (r=-600), както и възстановяването на сърдечната честота на 2-рата минута
след натоварването (ΔHRR2) и следните параметри:
SDNN ( r=720), lnTotal power (r=876) и високите честоти lnHF (r=756).
Заключение: ВСЧ е надежден и лесноприложим метод за
оценка на състоянието на вегетативната нервна система. С него може да се определи:
1. Степента на симпатикусова активация и натрупаната умора след конкретно физическо натоварване. 2.
Парасимпатикусовата реактивация и възстановителните възможности на организма. 3. Себевлагането на
спортиста по време на физическо натоварване.

SUMMARY
Evaluation of the condition of the autonomic nervous system by means of
heart rate variability before and after maximum physical exercise tests
Introduction: Autonomic nervous system (ANS) plays a key
role in the adaptations to physical exercise –sympathoadrenal
activation during exer tion and parasympathetic domination in the
recovery period. Hear t rate variability (HRV) is a reliable and
easily applicable method, which could be used in spor t practice
for assessing the effect of physical exercise on ANS.
Aim: To investigate the relationship between HRV at rest and in
recovery period with the parameters of cardiopulmonary exercise
testing (CPET).
Material and methods: Seventeen male, spor tsmen aged 22.0±8.2
(years, mean±SD) were tested, all of them non-smokers. The
spor ts they were involved in include: track and field athletic,
orienteering and mountain running. A CPET was performed and
HRV was measured before and after the test.
Results: When comparing the HRV results before and after
physical exercise we found out significantly lower variability:
SDNN (standard deviation of normal-to-normal interbeat
intervals) (74.5 ± 35.0 vs 18.0 ± 6.7, p<0.001) and higher
LF/HF index (2.1 ± 2.0 vs 10.2 ± 7.7.p=0.001) in the recovery
period. Moderately strong correlation was established between
respiratory exchange ratio (RER) and lnTotal power (r=-600), as
well as between hear t rate recovery at 2 min (ΔHRR2) and the
following parameters: SDNN (r=720), lnTotal power (r=876) and
high frequencies (lnHF) (r=756).
Conclusion: HRV is a reliable and easily applicable method for
assessment of the ANS. It is capable of defining:
1. The degree of sympathoadrenal activation and accumulated
fatigue after a cer tain physical exercise. 2.Parasympathetic
reactivation and recovery potential of the organism. 3. The effor t
exer ted by a par ticular athlete.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: вариабилност на сърдечната честота, вегетативна нервна система, кардио-пулмонален тест с натоварване, физическо
натоварване, възстановяване.
KEY WORDS: heart rate variability, autonomic nervous system,cardio-pulmonary exercise testing, physical exercise, recovery.
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Увод: Целите на елитния спорт
са свързани с постигане на високи резултати, което изисква от атлетите сериозна мотивация и цялостно
разгръщане на функционалните им
възможности. Това е възможно само
чрез тежки тренировки с аеробен
и с анаеробен характер, близки до
максималните за всеки спортист. За
да се поддържа подобен интензивен
тренировъчен режим, е необходимо
и максимално добро възстановяване.
Тренировъчният процес, както
всеки друг физиологичен стрес, се
подчинява на законите на общия
адаптационен синдром на Ханс Селие
(фиг. 1) – при прилагане на стресов
дразнител организмът реагира със
симпатикоадренална и хипоталамохипофизо-надбъбречна
активация,
които водят до адаптации на организма към конкретния дразнител
(в случая физическо натоварване) и
повишаване на критичния праг на
активация (1). При прекомерно силен и/или продължително действащ
стрес може да се стигне до изчерпване адаптационните възможности
на организма и стресът да прерасне
в дистрес, до преумора и претренираност на спортиста.
Oсновна роля в адаптациите на
организма към физическо натоварване играе вегетативната нервна система (ВНС) - симпатико-адренална
активация по време на усилие и парасимпатикова доминация по време на
възстановителния период (2). Поради тази причина в спорта е необходимо да се въведе бърз, точен и неинвазивен метод, който да позволи
да се оцени моментното състояние
на ВНС. Такъв е методът на вариабилност на сърдечната честота (ВСЧ),
който може да се използва в ранните
етапи на възстановяване след физическо натоварване за оценка на парасимпатикусовата реактивация (3).
ВСЧ е физиологичен феномен,
който отразява динамиката във
времевата разлика между отделните сърдечни съкращения. Още преди откриването на съвременните
технологии за регистриране на ВСЧ
лекарите осъзнали значението на
сърдечните ритми и връзката им с
автономната нервна система, като
изучаването на тези ритми заело
водеща позиция в диагностиката
на много състояния в Древен Китай.
Първите описани наблюдения на
това явление се приписват на Hales
(1733), който наблюдява циклични

Фиг. 1

Общ адаптационен синдром по Ханс Селие.

промени в кръвното налягане и пулса,
свързани с дишането при коне. С разработването на кимографа, Ludwig
(1847) успява да регистрира ускоряването на пулса при инспирация и забавянето при експириум при кучета.
Това може би е първият регистриран случай на дихателна аритмия
(ДА) и последващите проучвания на
Dondres (1868) фокусират вниманието върху връзката между дишането,
сърдечната честота и блуждаещия
нерв (n.vagus) (4). Изобретяване на
съвременния електрокардиограф и
компютризирането на системите
направиха измерването на ВСЧ лесно приложим метод в практиката и
„златен стандарт“ в неинвазивната
оценка на ВНС. Редица учени смятат,
че той ще се наложи като рутинен
метод за изследване, редом с измерването на кръвното налягане и сърдечната честота (5).
Получаването на резултатите
от ВСЧ включва два основни анализа
– времеви и честотен (параметричен). Основните показатели, получени при времевия анализ са SDNN
(standard deviation of normal-to-normal
inter-beat interval) или стандартното
отклонение на интервалите между
нормалните сърдечни съкращения и
RMSSD (root mean squared of standard
deviation) – средно квадратичното
стандартно отклонение. Първият
показател е аналог на ВСЧ и отразява
цялостното влияние на ВНС, а вторият се асоциира изцяло с активността на парасимпатикуса.
На базата на параметричен анализ, било по бързи трансформации на
Фурие или авторегресионен анализ
можем да разделим стандартните
отклонения по честоти: високи чес-

тоти (HF – high frequency – 0.15-0.40
Hz), ниски честоти (LF- low frequency
– 0.04-0.15 Hz), както и много ниски
и ултраниски честоти, които все
още нямат приложение поради дискутабилната си генеза. HF отразяват
активността на парасимпатикуса,
докато LF са със смесена симпатикова и парасимпатикова генеза, но тъй
като само този показател съдържа в
себе си информация за активността
на СНС, той се приема като показател на активността на симпатикусовата нервна система (СНС). Total
power (TP) – или абсолютната сила
е параметричен показател, аналогичен на SDNN, а LF/HF индексът
е показателен за съотношението
между активността на двата дяла
на ВНС (6).
Приема се, че елитните спортисти, особено в спортовете, свързани с издръжливост и високи аеробни
възможности, са с доминираща парасимпатикова активност в покой
(7), което е свързано и с брадикардия.
Сомлев и съавт. показват, че показателите от ВСЧ могат да се свържат със степента на тренираност
на индивидите (8, 9) и по-конкретно повишени нива на SDNN, RMSSD,
HF, понижени или непроменени LF и
понижен LF/HF индекс. В сравнение
с измерването пулса на спортист
сутрин, което се използва за оценка
възстановителните възможности на
организма по време на тренировъчен
цикъл, анализът на ВСЧ би бил много
по-информативен и точен метод със
същата цел (10).
От друга страна ВСЧ не би могла да се използва като показател за
тренираност, тъй като отразява
единствено състоянието на ВНС, а
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Фиг. 2

Резултати от изследването на вариабилността на сърдечната честота преди
физическо натоварване
– протокол от Kubios
HRV.

не аеробните възможности на индивида и няма корелация между VO2max
и ВСЧ (11), а ВНС се влияе от много
показатели, включително и натрупаната умора. Известен е фактът, че
по време на физическо натоварване
се наблюдава „отдръпване” на ПСНС
и активиране на СНС с цел адаптация към конкретните изисквания на
организма. Във възстановителната
фаза реактивирането на ПСНС предхожда „отдръпването” на СНС (12).
Ето защо ВСЧ по-скоро би могла да
се използва при оценка на ефекта на
конкретно физическо натоварване
върху ВНС. Както възстановяването
на сърдечната честота (HRR) е свързано с натрупаната умора, така и ВСЧ
би могла да се използва при оценката
на възстановителните възможности
на организма след тренировка (2),
тъй като и двата феномена са силно
зависими от парасимпатиковата реактивация след натоварване (13).
Цел: Целта на нашето проучване
е да се изследва наличието на връзка
между ВСЧ в покой и във възстановителната фаза с показателите от
48
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кардио-пулмоналния тест с натоварване.
Материал и методи: Бяха изследвани 17 спортисти на средна
възраст 22.0±8.2 (Mean±SD) години,
непушачи, практикуващи лека атлетика, ориентиране и планинско
бягане. Всички те бяха информирани за експерименталния протокол,
подписаха информирано съгласие и
въпросник за здравното си състояние. Според протокола всички изследвани лица не бяха приемали кафе
или алкохол в деня на изследването.
Беше направен клиничен преглед,
както и електрокардиографско изследване (ЕКГ) с цел изключване на
сърдечносъдови заболявания или ритъмно-проводни нарушения.
Изследваните лица бяха поставени в легнало положение за 20 мин на
удобно легло в тиха, добре проветрена стая с постоянна светлина и
температура, изключваща наличието на разсейващи фактори. Те бяха
инструктирани да лежат спокойно,
без никакви излишни движения и да
дишат спокойно и равномерно, без

да говорят. През цялото време сърдечната честота се записваше с
4-канален ЕКГ-Холтер (H3+, Mortara
Instruments, Milwaukee, USA). След
това се проведе максимален кардиопулмонален тест с натоварване със
система (Ultima PFX, MedGraphics,
USA) на тредмил. Протоколът завърши с 4 мин бавно ходене (2.7 км/ч, 0%
наклон) и нови 20 мин в легнало положение със запис на ЕКГ.
Резултатите от холтера се
анализираха със софтуер H-Scribe 5
(Mortara Instruments, Milwaukee, USA),
бяха премахнати артефакти и бе извършена проверка за екстрасистоли.
Бяха избрани 5-минутни интервали за
оценка на вариабилността преди и
между 5 и 10 минута след физическото натоварване. ВСЧ беше пресметната с помощта на специализиран
софтуер Kubios HRV (14). За пресмятане на честотните параматри бяха
използвани бързи трансформации на
Фурие.
Статистическият анализ беше извършен посредством специализиран
софтуер (SPSS v. 17.0). С цел намалява-

Табл. 1

Индивидуални показатели и
резултати от теста с физическо
натоварване.

Показател

Средна стойност и стандартно
отклонение

Възраст

22.0 ± 8.2 години

Индекс на телесна маса (BMI)

22.1 ± 2.1 кг/м2

Време на натоварване

13.6 ± 2.2 мин

Максимална сърдечна честота (HRmax)

192.1 ± 11.5 уд/мин

Възстановяване на пулса (ΔHRR2) *

54.1 ± 10.5 уд/мин

Максимална кислородна консумация на
килограм (VO2max/kg)

54.5 ± 6.9 мл/мин/кг

Респираторен квотиент (RER)

1.21 ± 0.08

*ΔHRR2 = (HRmax) – (HR на 2 мин от възстановителния период)
Табл. 2

Сравнение на резултатите от
вариабилността на сърдечната
честота преди между 5 и 10 мин
след натоварване.

Показател

Преди натоварване

5-10 мин след нато- Уровен
варване
мост

MeanHR

65.1 ± 12.4

99.2 ± 12.0

p<0.001

SDNN

74.5 ± 35.0

18.0 ± 6.7

p<0.001

RMSSD

58.4 ± 39.8

6.4 ± 2.6

p<0.001

lnTotal power

8.1 ± 1.2

5.3 ± 0.6

p<0.001

lnLF

6.9 ± 1.1

3.9 ± 0.9

p<0.001

lnHF

6.5 ± 1.6

1.9 ± 1.0

p<0.001

LF/HF

2.1 ± 2.0

10.2 ± 7.7

p=0.001

на

значи-

MeanHR- среден пулс, SDNN- стандартното отклонение на интервалите между нормалните сърдечни съкращения, RMSSD- средно квадратичното стандартно отклонение, lnTotal
power- натурален логаритъм от абсолютната сила, lnLF-натурален логаритъм от ниските
честоти, lnHF – натурален логаритъм от високите честоти;

не на неравномерното разпределение
на данните и за линеаризиране на
честотните показател, те бяха логаритмувани с натурален логаритъм.
Резултати: В Таблица 1 са показани
индивидуалните показатели на спортистите и средните им постижения
от теста с физическо натоварване.
При сравнение на резултатите от
ВСЧ преди и след максимално физическо
натоварване, изследваните имаха значително по-ниски показатели на вариабилност, по-висок среден пулс и по-висок индекс LF/HF. (таблица 2)
Установи се умерена до силна корелация между респираторния квотиент (RER), възстановяването на
сърдечната честота на 2-рата минура след натоварването (ΔHRR2)
и показателите на ВСЧ след натоварване (таблица 3). Няма корелация
между показателите от ВСЧ преди
натоварване и възстановяването
на пулсовата честота след натоварване. Не се откри корелация между
максималната кислородна консумация
и показателите от ВСЧ преди и след

натоварване.
Дискусия: Резулатите от нашето
проучване демонстрират намаляване на общата ВСЧ след физическо
натоварване. Налице е средна до силна корелация между показатели от
пробата с физическо натоварване и
показатели от ВСЧ на 5-10 мин след
натоварване.
Auber et al. доказват, че по време
на физическо натоварване ПСНС „се
отдръпва“ за сметка на силно активираната СНС, водещо до адаптации на организма към настъпващия
стрес като ускоряване на сърдечната честота, ударния обем и понижаване на общото периферно съдово
съпротивление (12). След физическо
натоварване рязкото спадане на
пулса е свързано с активирането на
парасимпатикуса с последващо отдръпване на симпатикуса и все пак
активността на симпатикуса остава преобладаваща до изплащане на
метаболитния дълг в резултат от
натоварването. Това е в подкрепа
на нашите резултати, които по-

казват намаление в показателите
на ВСЧ след физическо натоварване – по-ниски SDNN, RMSSD, lnTotal
power, lnHF и по-високи нива на LF/
HF, демонстриращи симпатикова
доминация. В генезата на ниските
честоти LF участва както СНС,
така и ПСНС и поради тази причина,
въпреки преобладаващата доминация на симпатикуса, този показател
е понижен заради парасимпатиковата му компонента.
Дискутабилно в литературата е
наличието на корелация между показателите на ВСЧ и максималната кислородна консумация (VO2max) (11,15,16).
Проучването ни подкрепи факта за
липсата на зависимост между тези
показатели, както и между показателите от ВСЧ преди натоварване и
възстановяването на пулсовата честота (2).
Бе намерена отрицателна корелация между респираторния квотиент (RER) и lnTotal power и lnLF след
физическо натоварване. RER е един
от показателите за оценка на макси-
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Табл. 3

Корелации между показатели
от кардио-пулмонален тест
с натоварване (КПТН) и
показателите на вариабилност на
сърдечната честота (ВСЧ) между
5 и 10 мин след натоварване.

50

КПТН

ВСЧ 5-10 мин

Pearson‘s корелация

Уровен
мост

RER

lnTotal power

r=-600

p=0.014

RER

lnLF

r=-523

p=0.038

ΔHRR2

SDNN

r=720

p=0.002

ΔHRR2

RMSSD

r=522

p=0.046

ΔHRR2

lnTotal power

r=876

p<0.001

ΔHRR2

lnHF

r=756

p=0.001

на

значи-

малността на усилието по време на
физическо натоварване (17). Gauvreau
et al. установяват положителна корелация между RER и плазмените нива
на лактат (18). Тези фактори водят
до по-голяма симпатикова активация
по време на натоварване и по-бавно
„отдръпване“ на СНС във възстановителния период. От това следва,
че ВСЧ, измерена на 5-10 минута от
възстановителния период би могла
да се използва за оценка на усилието
на даден състезател при конкретно
физическо натоварване.
В спортната практика спадането
на пулсовата честота след физическо
натоварване е много показателно за

възстановителните
възможности
на организма и натрупаната умора.
Доста по-точно е да се съпостави
измерваният пулс след физическо натоварване, отнесен към максималния. Този спад е резултат от взаимоотношението между симпатикус и
парасимпатикус. Установявено е, че
по-високата интензивност на физическо натоварване води до забавено
възстановяване на HF и Total power
(19,20). Намерената силна положителна корелация между показателите
на ВСЧ ( SDNN, RMSSD, lnТotal power
и lnHF) и възстановяването на пулсовата честота на втора минута
(ΔHRR2) подкрепя тезата ни, че ВСЧ

е надежден и лесноприложим метод
за оценка на влиянието на конкретно
физическо натоварване върху състоянието на автономната нервна система и натрупаната умора.
Заключение: ВСЧ е надежден и лесноприложим метод за оценка на състоянието на вегетативната нервна
система. С него може да се определи:
1. Степента на симпатикусова активация и натрупаната умора след
конкретно физическо натоварване.
2. Парасимпатикусовата реактивация и възстановителните възможности на организма.
3. Себевлагането на спортиста
по време на физическо натоварване.
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РЕЗЮМЕ
Адекватното участие в игра е сложен процес, осъществяван на
база трансформирани възможности в умения. За да развием съществуващи възможности до желани умения, е необходимо да
сме в поведение на равновесие. За да сме изградили поведение на
равновесие, е необходимо да се намираме в оптимален ментален
и двигателен, функционален капацитет. Това означава, че елементите на двигателната ни дейност са оперативно функционални.
Поддържане на оперативно функционално ниво на контрол и регулация на елементите на двигателната ни дейност се основава на
установени и приложени умения. За установяване и оптимизиране на възможности в умения се преминава през последователни,
взаимосвързани етапи. На база предложена и приета асистенция,
в рамките на тези етапи, настройваме поведението си, като го
оптимизираме. В настоящата статия се поставя начало на разглеждне процеса на изграждане и приложение на необходими умения
на база асистенция за адекватно участие в игра на футбол.

SUMMARY
From assists to skills in the game of football
Adequate participation in the game is a complicated process conducted on
the basis transformed opportunities in skills. To develop existing opportunities
to desired skills it is necessary to be in equilibrium behavior. To remain in
behavior of equilibrium, it is necessary to be in an optimal mental and physical
functional capacity. This means that the elements of the motor control are
functionally operational. Maintenance, of the functional operational level of
control and regulation of the elements of motor control, is based on established
and applied skills. Opportunities in skills; identification and optimization, pass
through consistent, interrelated stages. Based on the offered and accepted
assistance within these stages we tune our behavior based on optimization.
The present paper is the beginning, of the examination of the process of
building and application of necessary based assistance skills; for adequate
participation in the football game.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Двигателна дейност /ДД/, функционален капацитет, етапи на функционална асистенция, умения, игра, контрол, регулация,
настройка, оптимизация, поведение на равновесие.
KEY WORDS: Motor control, functional capacity, functional assistance stages, skills, game, control, optimization, equilibrium behavior.

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА
ВЪЗМОЖНОСТИ В УМЕНИЯ
Поведение на равновесие осъществяваме в света на нашата реалност. В поведение на равновесие
ние, хората, можем да си поставяме, да извършваме и да решаваме
различни по сложност двигателни
задачи. В поведение на равновесие,
на базата на изпълнение на двигателни задачи, си взаимодействаме
оптимално с други хора и със света
около нас. В рамките на предложена
и възприета асистенция трансформираме познания в знания, по този
начин достигаме до умения. Като
сме и оставаме в поведение на
равновесие, изграждаме и осъществяваме умения. На базата на адекватно приложение, на достигнати

умения, намеренията ни достигат
желания за реализация за участие в
игри. И когато нашето участие в
игра стане действителност, напълваме желанията си със съдържание,
което правим част от нашата реалност. В рамките на предложена
ни и приета от нас асистенция установяваме умения и достигаме желана цел. Изграждането на умения,
постигаме на база на оптимизация
на контрол и регулация на елементите на ДД, в рамките на оптимален функционален капацитет.
Ние съществуваме, функционираме
адекватно, в рамките на оптимален контрол и адекватна регулация
на елементите на двигателната
си дейност, осъщесвявани като
умения. На базата на потенциални
способности, развити и превърнати в умения, можем да рисуваме, да

танцуваме, да пеем, да свирим на
инструменти и да играем в игри. За
да превърнем намерение в желание,
а оттам в реалност, планираме
и извършваме различна по интензивност и сложност двигателна
дейност /ДД/ с ментални и двигателни компоненти. В рамките на
достигнат в онтогенезата оптимален функционален капацитет, установяваме умения. Това ни прави
способни да можем да участваме в
игри, винаги решавайки специфични
двигателни задачи с цел.
ПОНЯТИЕТО ИГРА, ПРОЦЕС НА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В РАМКИТЕ
НА ПОВЕДЕНИЕ НА РАВНОВЕСИЕ
Понятието игра вкючва извършване на планирани и координирани, последователни действия
Медицина и Спорт

51

Д ВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
в рамките на участие във взаимоотношения с едно или повече
лица. Този вид взаимоотношения
се планират и осъществяват с
определена цел. За да участваме
в игра, е необходимо да приложим
достигнати умения за определно
време в дадено пространство. В
рамките на прилагани умения да
се отличим от други участници
в играта! Играта като явление
е процес на осъществяване на
сложни взаимоотношения със състезателен характер, в който се
прилагат умения. Всяка игра се
планира и провежда с цел постигане на доминантност в процес
на взаимоотношения, изразено в
понятието победа. Ние, хората,
в рамките на подходяща асистенция, на базата на организацията
на елементите на ДД, сме в състояние да достигнем специфичен
контрол и последваща адекватна
регулация на поведението си. В
рамките на предложена и приета
асистенция ние постигаме поведение на равновесие. Ние достигаме и прилагаме умения, които ни
позволяват да си поставяме и да
решаваме специфични двигателни
задачи, в рамките на които достигаме пожелана цел. За да развием и достигнем умения на контрол
и регулация на елементите на ДД,
се преминава през последователни взаимосвързани етапи. В последователността на тези етапи
непрекъснато настройваме поведението си, като го оптимизираме. При установено и поддържано
поведение на равновесие ние сме в
състояние да участваме адекватно в различни игри, постигайки
пожелана цел. Последователните
етапи, през които се изграждат
умения, са следните.
НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОЦЕНКА ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ
Началото на този етап се поставя по време на онтогенезата. Осъществява се в определени
школи. В рамките на тези школи
се провежда начална оценка на потенциалните възможности на дадено лице, за установяване на специфични умения. В този етап се
провежда инструментален функционален анализ на състоянието
на елементите на ДД. Така се постига отговор колко е възможно
в рамките на предложена опера52
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тивна асистенция да се достигне
до необходимо ниво на специфични умения, за участие в игра.
ОПЕРАТИВЕН ЕТАП НА
ИЗГРАЖДАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ
НА УМЕНИЯ
Началото на този етап започва след осъществено, обективно
селектиране на лица, с установени инструментално потенциални
възможности за изграждане на
умения, необходими за участие в
игра. В този оперативен етап се
предлага и провежда продължителна асистенция, за определно
време в специфично пространство. Като резултат се достига
до “работна настройка“ на контрол и регулация на елементите
на ДД. След осъществяването на
този етап се преминава към въвеждане в условията на реалността на играта.
ВЪВЕЖДАЩ ЕТАП НА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ
УМЕНИЯ
Началото на този етап всъщност е действително въвеждане
в особенностите на игра, изискваща приложение на установени
умения. В този етап асистенцията е насочена в осъществяването
на установни умения по време на
игра. Всеки специфичен период в
самата игра е свързан с приложението на адекватни умения. Като
резултат се постига пожеланата
цел, по време на провеждане на
игра. Така се осмисля процесът на
асистенция, довел до поява и проява на умения.
ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЕТАП НА
ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИ
УМЕНИЯ
Началото на този етап започва веднага след приключване на
осъществена игра. Извеждането
от осъществена активна игра е с
определно функционално значение
за оптималното възстановяване
на приложените умения. Самата
специфичност на играта като
продължителност, интензивност,
сложност води до временен спад в
нивото на приложимост на установени умения. Как да се извършва
извеждане от осъществени умения по време на състояла се игра

е особено важен въпрос за поддържането на оперативния функционален капцитет на дадено лице.
Извършването му е определено
сложна задача, която определя начина и нивото на възстановяване,
на оперативността на уменията
за игра.
За да осъзнаем и адекватно
опишем процеса на постигане и
приложение на специфични умения
за осъществяване на игра, е необходимо да познаваме следните
понятия, както и да предложим
отговор на следните въпроси?
КАКВО Е УМЕНИЕ? КАКВО Е
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УМЕНИЕ?
Умение е съзнателно, постепенно изграден репертоар на възможни действия, от потенциални
възможностти до готовност за
адекватно приложение за достигане на пожелана цел. Осъществяване на умение е съчетание от
оптимален избор от установени
потенциални възможности с оперативност на елементите на ДД.
Целта на приложение на умения е
решаването на специфични двигателни задачи, необходими за
участие в игра. Предпоставка за
осъществяване на адекватното
приложение на умение е съществуващ опитимален функционален
капацитет, определящ поведение
на равновесие. Умение, представяващо, репертоар от специфични възможности за действие се
изгражда за опредлено време в
дадено пространство. До установяване на умение се достига в
рамките на предложена постоянна асистенция, осъщесвявана от
хора, притежаващи подходящи
лични качества, както и придобита професионална квалификация.
Изградено и утвърдено умение,
представява възможност за осъществяване на поведение на равновесие, основа на адекватен отговор за участие в игра.
АСИСТЕНЦИЯ КАТО ПРОЦЕС И
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕЛ
Асистенцията е продължителен процес на адекватно структурирано предложение и последователно осъществяване на
постепенно установяване на взаимоотношения за определен период. Като резултат, от предложена

и приета асистенция, от съществуващи възможности се създават
и/или се възстановяват умения.
Асистенцията се осъществява
между хора в специфично пространство, за определено време с
цел поява и проява на поведение
на равновесие на база установени
умения.
ОТ АСИТЕНЦИЯ ДО ПОЯВА И
ПРОЯВА НА УМЕНИЯ
В рамките на последователността на етапите, на установяване на възможности, за поява
и проява на умения се преминава
през асистенция, под форма на настройка, на контрол и регулация
на ДД на съответното лице. Процесът на оперативна функционална асистенция се осъществява от
хора, развили умения да асистират, за установяване на умения.
Тези хора притежават съответни
лични и придобити професионални качества за осъществяването
на асистенция с цел достигане на
умения.
ВЪВЕЖДАНЕ В АСИСТЕНЦИЯ,
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Процесът на въвеждане в асистенция като осъществяване на
взаимоотношения преминава от
предлагане до приемане на адекватна оперативна асистенция. В
рамките на тези отношения се
изгражда и подготвя приложение
на специфични умения, за участие
в игра на футбол. За осъществяване на всеки процес са необходими
условия за въвеждане, предложение и приложение. Определено е
така и при предлагането на адекватна оперативна асистенция, за
постигане на желани умения, необходими за оптимално участие в
игра на футбол. При всеки процес
на асистенция началото се поставя с постепенно въвеждане в асистенция. Това въвеждане винаги се
планира и осъществява по подходящ начин. Целта е постигане на
желан ефект, на достигане и установяване на умение. И това начално постепенно въвеждане в асистенция е вече асистенция! Всеки
процес на въвеждане в асистенция
е необходимо да започне с инструментална оценка на моментния

функционален капацитет на дадено лице. На база на получените и
осъзнати резултати се планира,
предлага и осъществява функционално адекватна асистенция, водеща до изграждане на умения. С
осъществяване на начална оценка
на съществяващия функционален
капацитет на дадено лице се достига до конкретна, обективна
информация, за наличие или липса
на потенциал за развитие на желани, специфични умения. Оценяват
се възможностите за приложение
на генерална и специфична оперативна асистенция. На тази база
се разработва начин на предложение и приложение на настройка в
рамките на асистенция. По този
начин се осъществява развитие
на възможности в умения и приложението им за адекватно участие
в игра. Още с начална оценка на
потенциалните възможности за
вероятността им да достигнат
умения започава процес на специфична „работна настройка” на елементите на ДД. По този начин, на
база установяване и последващо
оптимизиране, на съществяващ
потенциал на контрол и регулация
на елементите на ДД се достига
до желана промяна. Всичко това
води, до изработване и установяване на поведение на равновесие.
В неговите рамки вече съществува възможност за приложение на
умение на оперативна готовност,
за оптимално участие в игра.
УМЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА
ГОТОВНОСТ ЗА ОПТИМАЛНО
УЧАСТИЕ В ИГРА
Оперативната готовност представлява изградена способност за
адекватно участие в всеки период на игра. На пратика е резултат
от коректно планиран и проведен
етап на въвеждане, на подготовка,
за изграждане на умения. Нивото на
умение за оперативна готовност
за планиране и осъществяване на
двигателни задачи и тяхната ментална субординация по време на
протичането на игра се изгражда в
рамките на асистенция.
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ДОСТИГАНЕ
НА НИВО НА УМЕНИЕ ЗА
ОПЕРАТИВНА ГОТОВНОСТ
Нивото на умение за изгра-

дена оперативна готовност е в
директна зависимост от начина
на изградените и поддържани взаимоотношения между асистиращ
и асистиран /асистирани/. В основата на постепенно осъществяващите се взаимоотношения
между асистиращ и асистиран
/асистирани/ е наличието на придобит опит на асистиращия. От
друга страна е неговото достигнато умение да предложи познания, които да достигнат в асистирания /асистираните/ ниво на
знания. Трябва да се отчитат и
личностната характеристика на
асистиращия, която в процеса на
взаимоотношения с асистирания
/асистираните/ повлиява техните личностни характеристики.
С особена важност за участие в
игра е обективното установяване
на потенциалното съществяване,
както и извеждане на възможности
на асистирания, позволяващи установяване на умения. В процеса
на превръщане на потенциални
възможности в установяване на
умения на асистирания /асистираните/ са важни и неговите
/техните/ “начални“ личностни
характеристики.
Поставянето
на начало на вазаимоотношения и
последващото им задълбочаване
представлява процес на трансфер от познания в знания, в рамките на постоянна /пасивна или
активна/ асистенция. В рамките
на този продължителен и сложен
процес в асистирания /асистираните/ се изграждат умения, които в необходим момент “асистират“ за достигане на желана цел,
при участие в игра. В резултат на
изградени оптимални отношения
между асистиращия и асистирания /асистираните/ е /са/ изградил /и/ умения за участие в игра.
Осъществено е преобразуване на
предложени познания, в утвърдили се знания, оперативно готови
за приложение за участие в игра.
ОТ АСИСТЕНЦИЯ ДО ЧУВСТВО
ЗА УВЕРЕНОСТ,ОСНОВА ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА УМЕНИЯ
До предложена асистенция
от асистиращия се достига с намерение първо да се появи чувство за увереност в асистирания
/асистираните/. В рамките на
осъщестествяване на взаимо-
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отношения, асистенцията представява усещане за присъствие,
което води до поява и проява на
чувство за увереност. За коректно приложение и осъществяване
на асистенция е особенно важно
да се “събуди“ и задържи чувство
за усещане и присъствие на асистиращия, предлагащ познания. В
рамките на оптимални взаимоотношения постепенно се установява в асистирания /асистираните/
чувство за увереност, че на базата на получени познания ще достигне до знания, приложими като
умения. Постигнатото чувство
за увереност в асистирания /асистираните/ е основа за създаване
на самочувствие, че ще се справи
с предизвикателствата, които
предлагат участие в игра. Постигнатото чуство за увереност
в асистирания /асистираните/
определя поведение на равновесие. Асистенцията е осъществяване на взаимоотношения между
асистиран /асистирани/ и асистиращ , създаващи умения в средата
на увереност. Особено важно е в
рамките на установено чувство
за присъствие на асистиращия
да се достигне до увереност в
асистирания /асистиращите/ да
развиее умения. А взаимоотношенията стават част от реалност
с определена пожелана цел. За осъществяването на взаимоотношения и постигането на пожеланата
цел е необходимо адекватно приложение на установени умения от
страна на аситиращия, както и
оптимално приемане на предложените умения от страна на асистирания /асистираните/.
ОПТИМИЗАЦИЯ НА
ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ОСНОВА
НА ВСЯКА ИГРА
В основата на планирането и
осъществяването на всяка игра е
оптимизация на двигателна дейност на хората до ниво установяване и приложение на умения.
Естествено това правило важи и
за игра във футбол. До оптимизация на ДД на хората се достига в
рамките на асистенция. Логично е
да се предположи, че за да се предложи и осъществи асистенция на
някого, за да се достигне до умения, е необходимо да се познават
специфичните
характеристики
54

Медицина и Спорт

на субекта на асистенция. В случай, когато при нас, хората, крайна цел е оптимизация на съществяващи възможности до ниво на
умения асистенцията е насочена
към организация на ДД на хората.
Тук е мястото да припомним какво всъщност преставлява ДД на
хората.
КАКВО Е ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ?
В статия /Ганчев, „Медицина
и спорт”, брой 3, 2010/ е дадено
определение на ДД на хората.
Значението на разбирането какво представява ДД на хората е с
решаваща важност за изграждане
на адекватни умения с цел. Ето
защо от брой 4 от 2010 г. на настоящото списание „Медицина и
спорт” беше предложено и се развива секция ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
С цел да осъзнаем, проследим и
опишем процеса на достигане на
желани умения на база адекватна
асистенция е добре да припомним
организацията на двигателната
дейност.
Двигателната дейност логично може да бъде описана катоосъществяване на контрол на определена поза в пространството.
На тази база изработване и осъществяване на прецизна координация на дадени движения с цел да
се извърши преместване в пространството от една точка до
друга точка по време на походка.
И с особенна важност и специфичност осъществяване на манипулация на различни обекти, осъществявана с горни или долни крайници
или в различни комбинации. Отчитайки какво представлява оперативната функционалност на ДД
на хората и нейната структура,
осъзнаваме необходимостта на
приложение на асистенция на всеки един от елементите на ДД.
А това е и адекватен подход за
развитие на желани оперативни
умения, необходими за участие в
игра. На базата на вече установено и логично осъзнато разбиране
какво представлява оперативната функционалност на структурата на ДД на хората е вече възможно да се предложи и приложи
адекватна асистенция. Предложената асистенция е с цел, насочена
към контрол и регулация на всеки
от елементите на ДД, както и

на координацията по между им.
Осъществяването на настройка
на координацията на елементите
на ДД в рамките на предложена
асистенция е и начин, по който се
изграждат умения. За оптимален
режим на работа на елементите
на ДД е с решаваща важност начинът на координация на елементите на двигателната дейност. В
рамките на прецизна координация
на елементите на ДД осъществяването на планирани двигателни
задачи с различна по сложност,
интензивност, обем и т.н. става
реалност. Във връзка да се осъзнае
как и на какво ниво е необходимо
да бъде предложена асистенция,
е важно да се познава какво представляват контрол и регулация на
ДД и съответно на нейните елементи, по време на изпълнение на
двигателна задача.
КАКВО Е КОНТРОЛ НА
ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Контрол на двигателната дейност е управление на геометрията на елементите на ДД с цел
поддържане на баланс на тялото
и неговите сегменти. По принцип
под контрол се разбира осъществяване на насочено действие. При
контрол на ДД това действие е
структурирано така, че да се получи информация за състояние, за
да се планира последващо действие, в рамките на регулация на
състояние на баланс на дадена
система. Под контрол на нещо,
на някого е логично да се приеме
като “еднократо“ въздействие
на даден контролно управляващ
механизим, осъществено върху на
елементите на система.
СЪСТОЯНИЕ НА БАЛАНС
Контрол се осъществява с цел
запазване или планиране на необходима корекция на установено
състояние на баланс. Като действие, контрол се осъществява от
активиране на структури на ЦНС.
Тези структури изработват и изпращат команда или поредица от
последователни команди с цел “да
се осъществи“ промяна или не на
„моментното“ оперативно състояние на една работеща система. В случая на поддържан начален
баланс, да осъществят контрол

на състоянието на елементите
на ДД и потенциалната им готовност за оперативна координация,
необходима за извършването на
специфична двигателна задача.
Ролята на контрол, е оценъчна и
проверяваща “моментното“ работно “нормално“ оперативно
състояние на една или повече системи, определящи готовност за
поведение на равновесие. По този
начин, на базата на доставена информация до изпълнителни структури, вследствие на осъществен
контрол, се преминава към регулация на оперативното състояние
на една система, с цел поведение
на равновесие. Възниква въпрос
КАКВО Е РЕГУЛАЦИЯ НА
ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Регулация е осъществяване на
постоянна настройка на поведение на равновесие в рамките
на организация на двигателната
дейност, на базата на достигнати умения. Под регулация се разбира осъществяване на насочено
действие, с постоянно присъствие. Това действие е планирано и
структурирано така, че да запази
или да корегира съществяващо
състояние на „приемливо” оперативно състояние на равновесие
на дадена система. Под регулация
на нещо, на някого е логично да
се приеме като “постоянно“ осъществяване на въздействие на
даден работещ , настройващ механизъм. Регулация е осъществявано постоянно въздействие върху
състоянието на елементите, от
които се състои дадена система.
Като пример за осъществяване
на регулация са дефинирани динамични позни настройки, наблюдавани по време на осъществяване
на двигателна задача Gantchev, GN
and Gantchev, N /1999/.
СЪСТОЯНИЕ НА РАВНОВЕСИЕ
Регулация се осъществява с цел
запазване на установено състояние на равновесие. Равновесие се
осъществява на база на постоянно, поддържано и осъществявано
взаимодействие на активирани
структури на ЦНС, намиращи
се и оставащи в оперативна готовност. Тези структури имат
възможност да отчетат инфор-

мация, постъпила от осъществен
контрол на моментно състояние
на система. На базата на тази
еднократно или непрекъснато /с
определени интервали/ постъпваща информация да формират и да
изпращат команда или поредица
от последователни команди. Целта е да осъществят поддържане
на процес на постоянна регулация
на база настройка. Тази настройка, в рамките на регулация, е насочена не само към моментното
изпълнителното оперативно състояние на елементите на една
работеща система, а има ролята и да подготвя системата да
се “справя“ с настъпващи и очаквани и неочаквани промени от
всякакъв характер. В случая на
поддържане на равновесие да осъществят регулация на кординация
между на елементите на ДД. Ролята на регулация е непрекъсната
с елементи на постоянна оценка.
Но най-вече регулацията е оперативно и моментно и предвидимо
настройваща и “моментното“ и
“очакваното“ работно оперативно състояние на една или повече
системи. Тези системи са отговорни за поддържане на биологичната система в поведение на равновесие. След като сме разгледали
какво представляват контрол и
регулация на ДД, можем да предложим расъждение какво е състояние
на баланс и какво е състояние на
равновесие? Това расъждение е необходимо да предложим, за да сме
наясно на какво, а и как да асистираме, за да достигнем до умения
на контрол на баланс и настройка
на регулация на елеметите на ДД,
необходими за участие в игра.
Състояние на баланс е достигната и поддържана определена
/динамична/ геометрична конфигурация, функционално необходима
за осъществяване на определена
двигателна задача в рамките на
осъществяване на движение с цел.
Състояние на равновесие е осъществяване в реалността на позно /двигателно поведение на хората, в рамките на което протича
“прецизна“ постоянна настройка
за извършване и завършване на дадена двигателна задача с “крайна“
пожелана цел. Пример за позно /
двигателно поведение на хората
е илюстрирано в /Ганчев, “Мед. и
спорт”, брой 4, 2010 г.

Когато е ясно какво означава
да балансираме и да сме в равновесие, може да пристъпим към
предложение на расъждения за
значението им за осъществяване
на игра. А именно какво означава
да оптимизираме ДД на хората с
цел оптимално участие в игра на
база предложена асистенция. Проблемът какво преставлява процес
на оптимизация на двигателна
дейност беше разгледан в лекция
А. На практика това е процес,
постепенно развиващ се в рамките на предложена и приложена
асистенция, като в резултат се
достига до функционална оптимизация на контрола /на баланс/ и
на регулацията /на настройката/
в рамките на прецизна координация на елементите на ДД. Така
оптимизация на ДД представлява
продължителен процес, в който
се постига появата и проява на
умения, в рамките на „прецизна“
продължителна „настройка“ на баланс и равновесие. По този начин
разбираме, че настройка на ДД на
базата на асистенция е основа за
адекватно поведение в пространството, представено в лекция Б.
КАКВО Е ИГРА?
Можем да предложим следното
расъждение какво представлява
игра. Това е достигане и поддържане на адекватно поведение, с
конкретна цел победа. Тази цел се
постига на базата на адекватно
приложен репертоар от умения, в
даден момент и по специфичен начин, за определено време в дадено
пространство.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИГРА ВЪВ
ФУТБОЛ
Играта във футбол се основава
на прецизна координация на двигателната и менталната дейност
на 22-ма полеви играчи плюс един,
съдията. Играта във футбол се
осъществява като взаимодействие, в рамките на специфични
умения, достигнати в рамките
на асистенция. Организацията на
игра във футбол представлява
асоциирано позно/двигателно поведение, отразяващо действията
на група хора с цел. Позното/двигателното поведение на хората е
волеви акт, извършван на базата
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на определен опит, с желан краен
резултат, достигане на определена цел в пространството. Позно/
двигателното поведение на 22-ма
полеви играчи плюс един, съдията,
е волеви акт на активно отражение на позно/двигателното поведение на всеки от участиците в
играта на футбол. Всеки от участниците в игра на футбол трябва
винаги, внимателно да възприема, следи, отчита и съответно
да предложи адекватно позно/
двигателното поведение с цел оптимално представяне в ролята,
която му е отредена /вратар, защитник, нападател, съдия и т.н./.
За да се достигне и предложи
адекватно асоциативно позно/
двигателното поведение в една
игра, това е възможно само при
оптимален контрол /баланс/ и
адекватна настройка /регулация/,
проявени като изградени и установени умения. Този факт трябва
да бъде добре познаван, както и
оптимално използван в процеса
на придобиване на база асистенция на необходими умения на участие в игра на футбол. Нивото на
познаването му, оттам и приложението в процеса на придобиване на умения, необходими за осъществяване на специфичността
на игра във футбол, е определящо
за постигане на пълна синхронизация на отношенията между 22-мата полеви играчи плюс един съдията. Необходимо условие за победа
в играта.
АСИСТЕНЦИЯ НА ФУТБОЛНАТА
ИГРА - ОСНОВА ЗА УСПЕХ
Естествено е да се очаква да
съществява специфичност на
асистенцията като взаимоотношения в процес на изграждане на
умения с цел оптимално участие в
игра на футбол. Функционалността на предложената асистенция е
с основна цел постигане и проявяване на специфично, асоциирано с
игра на футбол, позно/двигателно
поведение на група хора. Ролята
на асистенцията е да организира
и проведе в рамките на това поведение игра във футбол, което е
основа за желан успех. Ето защо за
осъществяване на игра на футбол
на желано ниво, асистенцията е
насочена към достигане и развитие на умения, които ще опре-
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делят специфично асоциативно
поведение. Появата и проявата
на оптимално асоциативно поведение за игра във футбол се определя основно от:
Опитмална подготовка на двигателната и менталната дейност
на играчите с цел развитие на установени възможностти в умения
за подържане на баланс /контрол/
и осъществяване на настройка /
регулация/ на ДД на участниците
в играта.
Адекватно представяне на играчите по време на провеждане
на футболната игра.
Оптимално функционално възстановяване на уменията на играчите след проведена футболна
игра. На практика двигателно и
ментално “извеждане“ от специфичното натоварване, на което
участниците в играта са били
подложени за определено време.
На базата на последователност и
осъществяване на оптимална подготовка през адекватно представяне
до оптимално функционално възстановяване се достига пожелана цел,
победа в игра на футбол. Винаги по
време на провеждане на асистенция
особено внимание трябва да се отделя за поява и проява на ментално
и двигателно равновесие на участниците във футболната игра. Този въпрос ще бъде подробно разгледан при
представяне на отделните етапи на
асистенция. Неговото значение е с
особена важност. Неговото решаване
е основа, изграждаща среда, необходима за постигане на желана победа.
А за да се достигне до победа, са необходими качества на участниците
във футболната игра, към които е небходимо да бъде насочена асистенция
в рамките на последователни етапи,
за да достигнат умения. За адекватна
игра в футбол предложената асистенция трябва да бъде концетрирана към
достигане на уменията.
От издръжливост до позициониране по време на провеждането на
игра в футбол. Това означава умение да се поддържа на определено
желано ниво на функционална готовност за изпълнение на конкретна двигателна задача /обработка
на топка, посрещане или нанасяне
на удар, насочване на топка към
играч, адекватно позициониране в
пространството по отношение на
другите играчи, максимално бързо
връщане в зоната си, като и асис-

тенция на започнало нападение.
Бързина, точност, прецизност
в осъществяване на завършващ
удар към цел, което е свързано
с осъществяване на определена
двигателна задача, на базата на
адекватна организация на елементите на ДД, с възможна скорост,
амплитуда, ускорение, но и прецизност. Означава и умение на
“добро“ подаване /извеждащ пас/
към играч от своя тим или като
директен пряк свободен или наказателен удар към целта.
Адекватна координация между
звена, изграждащи футболния състав, вратар, защита среда, нападение, треньорски щаб. Адекватна
координация в постранството се
определя от оптимална навигация.
Постига се въз основа на адекватно
възприятие на пространството, в
което се осъществява дадена двигателна задача с цел. Ето защо умения
на възприятие на пространство с
цел адекватна координация между
участниците в футболна игра е с
изключителна важност за игра във
футбола. На това умение ще бъде
отделено специално внимание. В последваща статия ще бъдат разгледани и описани последователните взаимосвързани етапи, през които се
прилага асистенция с цел изграждане
и приложение на умения, необходими
за игра на футбол.
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Особености на физическата
подготовка при занимания с
подрастващи футболисти
Проф. Кирил Аладжов, дпн

РЕЗЮМЕ
При тренировъчни занимания с подрастващи футболисти, насочени към развиване на физическите качества, трябва да се подхожда
със специфични методи и средства. В това отношение неправилно
е само и единствено с топка да се провеждат заниманията. Необходимо е в ежедневния учебно-тренировъчен процес да се използват разнообразни и лесно достъпни форми за въздействие върху
физическите качества на младите футболисти.

SUMMARY
Specifics of physical preparation in training activities involving young
football
Training activities which target developing physical strength and involve young
football players should apply specific methods and means. That said, it is
inappropriate to include exercises with footballs alone. It is necessary to use
various and readily available forms of exercise which impact the physical
strength of the young football players.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Физическа подготовка, футбол, подрастващи, координация.
KEY WORDS: Preparation, football, young football players, coordination

Детско-юношеската възраст
дава прекрасни възможности за
развиване на физическите качества. Това е така поради факта, че растящият организъм
се нуждае ежедневно от дозирана двигателна дейност. Много
и най-различни са факторите,
които влияят на развитието и
усъвършенстването на детето
в неговото възрастово израстване.
На първо място, това са някои генетични и наследствени
заложби, които детето притежава още с раждането си. Неслучайно по-добри спортисти
стават деца, чиито родители
също са спортували, макар и да
не са се ориентирали точно към
спорта, който са практикували
майките или бащите им. С други
думи, здравите физически родители създават по-здрави деца!
Логично е децата, които притежават по рождение по-добри
физически данни, да станат подобри спортисти! При подбора на деца, за начална спортна
подготовка в спортните игри,

в това число и във футбола, съществено значение имат началните физически данни, доброто
телосложение и мотивацията
на детето.
Не беше далече времето, когато децата от нашето поколение прекарваха в двигателни
игри голяма част от свободното си време на улицата или в
училищните дворове. Играейки
различни игри с двигателен характер, децата неусетно и при
естествени условия развиваха своите физически качества.
Игрите на улицата, с техните
неписани правила, моделираха
чертите на детския характер.
Приучваха децата на честност
и храброст, настойчивост и
упоритост, стремеж към самоизява и желание за победа! Игрите на улицата възпитаваха
в колективизъм и взаимопомощ
– качества, необходими за живота, училището и спортната
дейност. В днешно време отсъствието на двигателни игри,
свързани с физическо натоварване, в голяма степен нарушава

естествения преход във възрастовото развитие на децата.
От друга страна, детските игри неусетно развиват координацията на движенията,
качество, което дава силно
предимство при усвояването
на отделните технически елементи в спорта. Специфичният
съревнователен характер на
игрите оказва незаменимо въздействие върху физическото изграждане на детския организъм.
По този начин се оформя любовта към спорта и стремеж към
състезателни изяви.
Има и други съществени причини, които ни карат с носталгия да си спомняме за игрите,
които се играеха през нашето
детство. Това е неприятната
констатация на наши медицински и научни специалисти, че
българските деца вследствие
на неправилен начин на живот
и прогресиращо обездвижване
заемат челните места в Европа по някои социално значими
заболявания. Наднорменото тегло, гръбначните изкривявания,
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Фиг. 1

Последователност на стъпките при развиване на физическите качества.

високото кръвно налягане, диабетът, отклонения в зрението
и др. очертават в значителна
степен една неприятна картина на сегашното ни поколение.
Нарастващите
здравословни
отклонения, освен че се отразяват негативно на здравето на
подрастващите, но и намаляват възможностите за подбор
и селекция на качествени и физически годни за упражняване на
спорт деца.
Горните констатации, за сегашното ни поколение, недвусмислено показват, че в детскоюношеска възраст трябва да се
даде необходимият приоритет
на заниманията с насоченост
към развиване на координацията
на движенията и усъвършенстване на физическите качества.
Това изискване се налага с цел да
се компенсира липсата на двигателни игри при децата. Друг
58
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е въпросът с какви средства и
методи ще се развиват физическите качества. Дали ще се изберат игрови или специализирани
средства, това в голяма степен
зависи от възрастта на занимаващите се и практикувания вид
спорт.
В детско-юношеска възраст
заниманията с насоченост към
физическа подготовка с подрастващи футболисти трябва да
имат изключително разнообразен характер. Тясната специализация не води до добри спортни
резултати. От друга страна
грубото пренасяне на тренировъчни методи и средства, от
възрастни спортисти върху подрастващи оказва негативно влияние върху развитието на младите футболисти. Всяка една
възраст има свои специфични
методи и средства за въздействие. Например така необходимо-

то за футболната игра физическо качество бързина трябва да
се развива от най-ранна възраст
във всичките му разновидности
с подходящи за целта средства.
В много случаи това трябва да
се осъществява изолирано от
игровата подготовка. Това се
налага поради факта, че при боравенето с топката – водене,
дрибъл и други елементи, футболистът концентрира изцяло
своето внимание върху топката, която е особен дразнител,
поради което не може да реализира пълноценно скоростните
си възможности, свързани с необходимата амплитуда на движенията.
При тренировъчните занимания, насочени към развиване
на физическите качества в детско-юношеска възраст, трябва
да се подхожда внимателно. От
друга страна неправилно е само

и единствено с топка да се провеждат заниманията при подрастващите във футболната
игра. Желателно е в ежедневния
учебно-тренировъчен процес да
се използват най-различни и лесно достъпни форми на въздействие върху физическите качества
на младите футболисти.
В ранния етап на началната
спортна подготовка трябва да
се даде приоритет в развитието на тези физически качества,
към които детският организъм
е най-податлив. Това безспорно
е бързината, която трябва да се
предхожда от развиване на честотата на движенията, да се
тренира чувството за ритъм и
ориентация в пространството
и на игралния терен. Необходимо е също така да се прилагат
комплексни упражнения с нарастваща във времето координационна сложност. Много подходящи за тази цел са различните
щафетни игри със забавен или
състезателен характер. По своето изпълнение и въздействие
върху организма на младите те
в най-голяма степен се доближават до същността на футболната игра, която има специфичен
скоростно-силов характер.
Във футбола бързината, чувството за ритъм и координация
ефикасно могат да се развиват
и усъвършенстват посредством
последователното изпълнение
на бегови упражнения без и с
топка. Например: изпълнение
на слаломиращо бягане между
стойки или конусчета, подредени в колона, и след това пробягване по същото трасе с водене
на топката. Подходящи упражнения за развиване на бързината
и реакцията са стартирания,
от различни изходни положения,
след подаване на сигнал (зрителен или слухов) и пробягване на
къси дистанции от 10-12 метра.
При малките футболисти,
успоредно с развиването на бързината, ритъма и координацията на движенията е необходимо
да се обърне сериозно внимание
върху усъвършенстването на
отскокливостта. От практиката е известно, че подскочните

упражнения поради динамичния
си характер силно влияят не
само на отскокливостта, но и
на бързината. В това отношение при подрастващите също
трябва да се прилагат леснодостъпни и емоционални упражнения. Подходящи за тази цел са
различните видове подскоци с
въженце – на място или в движение, както и къси подскоци
над предмети (конусчета или
рингове), подредени в различни
комбинации.
В процеса на обучение е препоръчителна следната последователност на стъпките при
занимания, насочени към развиване на физическите качества
(фиг. 1):
1. Теоретично запознаване с упражнението. Описание на неговите особености.
2. Демонстрация от страна на треньора или предварително подготвен спортист.
3. Изпълнение на упражнението последователно от всички участници в
отбора.
4. Отстраняване на допусканите
грешки. Даване на указания за правилно изпълнение.
5. Демонстриране на упражнението
от футболисти, които са го усвоили правилно и могат да послужат за пример на останалите.
6. Многократно правилно изпълнение
на упражнението, последователно
от всички участници в групата,
със стремеж да не се допускат
грешки.
При разучаването и усъвършенстването на отделните упражнения се използва предимно
повторният метод на изпълнение. Той се е наложил в практиката като най-подходящ поради
това, че може да се изпълнява
многократно, и от всички участници едновременно. В случаите, когато дадено упражнение е
с повишена трудност на изпълнение, то може да бъде разчленено на отделните му съставни
елементи. В това отношение
треньорите е необходимо да
се съобразят с характерните
особености на разучаваните уп-

ражнения и в процеса на тренировката последователно да прилагат в началото разчленения, а
впоследствие цялостния метод
на обучение. От друга страна
в началния етап на обучението
упражненията се разучават при
облекчен режим – т.е. с намалена скорост, по-малка амплитуда
и усилие, а в последствие, когато техниката е усвоена правилно, при нормален режим – висока
скорост и усилия, близки до максималните.
Към спортните педагози могат да се отправят следните
полезни препоръки:
В своята ежедневна дейност
използвайте
естествени
форми за развиване на физическите качества на своите
малки възпитаници – подскоците с въженце или над ниски
конусчета са прекрасно средство за въздействие върху
координацията и отскокливостта и неусетно развиват
необходимите физически качества.
Стремете се отделните
упражнения за развиване на
физическите качества да се
изпълняват правилно. Коригирайте своевременно допусканите грешки и давайте
указания за тяхното отстраняване, така както правите
това, когато децата изпълняват упражнения с топка.
Има едно неписано правило,
което гласи, че по-добре е да
изпълниш дадено упражнение
5 пъти правилно, отколкото
50 пъти неправилно. При първия случай ефектът безспорно ще е по-голям, а пътят
към успеха – значително пократък!
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Д-р Димитър Пашкулев

Високодозираните храни
и суплементи в спорта
– показания, прилагане,
съчетаване и странични ефекти

РЕЗЮМЕ
В статията се разглеждат физиологичните въздействия на голям
брой концентрирани храни и хранителни добавки – приети в значителни количества, самостоятелно, или в състава на прости или
сложни съчетания. Посочват се специфичните рискове и противопоказания, както и насоки за тяхното минимизиране. Застъпва
се тезата, че умерените по количество, но подходящо допълващи
се по въздействие съставки могат да имат предимства в дългосрочен план, в сравнение с ударните дози от която и да е отделна
субстанция.

SUMMARY
High dose foods and supplements: indications, application, combinations
and side effects
This article provides an overview of the physiological effects of many concentrated
foods and food supplements produced by various intake scenarios: large quantity
intake, isolated intake and intake in simple or complex combinations. The article
contains information about specific risks and contraindications as well as guidelines
as to how to minimize them. The article defends the opinion that moderate quantities
of compounds which supplement each other’s effect may have significant advantages
in the long run as opposed to high dose intake of any individual substance.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Суплементи, хранителни добавки.
KEY WORDS: Supplements, food supplements.

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ
Спортните храни и добавки отдавна
вече са научно потвърдени средства за подобряване на постиженията, паралелно със
съхраняване на физиологичното равновесие
в организма на активно трениращия. Заедно
с тази обща констатация обаче можем да
отбележим, че те далеч невинаги се прилагат оптимално – а това може, освен в
незадоволителни спортни резултати, да
се прояви и в различни по тежест неблагоприятни последствия. Как те да бъдат
избегнати или поне навреме разпознати и
коригирани – това е актуален въпрос, който
е относително подценен в научните и популяризаторски информационни източници.
В този материал ударението е поставено
върху отделните нутриенти, доколкото
съответните познания са базови и относно
по-сложната преценка за въздействието на
мултикомпонентните продукти.
ПРОТЕИНИ И АМИНОКИСЕЛИНИ
Суроватъчен протеин. Той е водещ в
световен мащаб и за това има известни
основания. Неговата пълноценност, по-лесната му усвоимост в сравнение с казеино60
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вите продукти и по-ниския товар върху
пуриновата обмяна в сравнение с месните,
рибни и яйчени протеини – това са само
някои от предимствата. В същото време
дозировката му в някои случаи е прекомерна
и се разчита не на допълване, а на основно разчитане за белтъчните потребности
на трениращите. Това може да доведе, на
първо място, до относителен недоимък на
други нутриенти – есенциални масти, фибри, витамини и минерали, които се набавят
основно по хранителен път и само отчасти
е възможно да се суплементират. И, второ,
употребата на 100 и повече грама чист протеин на ден при някои индивиди може бързо
на претовари бъбреците. Препоръчително е
употребата му да е не повече от 2 пъти на
ден по 30-40 грама, а останалото да се набавя от хранителни, включително растителни
източници.
Комбинираните аминокиселини – в
състава на хидролизираните протеини или
специално формулирани от отделни изолати
– се нуждаят от още по-внимателно дозиране. Предимството им е в по-бързото включване в метаболизма, тъй като се спестяват
преобразуванията им в черния дроб. Но това
е и недостатък, тъй като твърде бързото
покачване на някои от аминокиселинните
нива може да има отрицателни последствия

за обмяната, включително на невротрансмитерите. Ето защо се препоръчва дозите им
да са поне 10 пъти по-ниски от тези на приеманите цялостни протеини.
Аминокиселини с разклонени вериги (левцин, изолевцин и валин - или BCCA). са основно важни за изграждането на мускулатурата и осигуряване на положителен азотен
баланс. При големи физически натоварвания
е трудно да се поемат съответни количества цялостни протеини, без да се получат
евентуално проблеми с храносмилането,
чернодробната и бъбречната функции и т.н.
Следователно, вместо да се опитваме да
набавим разклонените вериги само по хранителен път, можем частично да ги суплементираме. Препоръчват се обаче умерени
количества заедно с малки дози смесени аминокиселини, които да балансират евентуалните дисхармонии в обмяната. Може да се
взема допълнително 1-2 грама глицин вечер,
който е клинично доказано средство за отстраняване на проблемите от повишените
нива на левцина.
Глутамин. Известен е със своето присъствие в големи количества както в белтъчните храни, така и в организма. Тъй като
обаче съдържанието му се редуцира при
готварската обработка, не е излишно да се
суплементира умерено при усилено спорту-

ващите. Когато обаче се разчита главно на
него за постигане на резултати, те могат и
да не се подобрят, а всъщност да се получи
дисбаланс между отделните аминокиселини
в организма. И определено, неколкократните
приеми по няколко грама са по-физиологични,
отколкото еднократното „напомпване” с
десетки грамове.
Аргининът и неговите производни орнитин и цитрулин участват в процесите
на растеж и възстановяване, както и за
обезвреждане на амоняка, получен от белтъчната обмяна. Не е доказано обаче, че изолираното им приложение има достатъчно
голям ефект, което отново води до извода,
че изолираните продукти са слабо ефективни. След това, има данни, че аргининовият
прием следва да бъде балансиран с прием на
лизин, без която аминокиселина е възможно
да се снижи устойчивостта на към херпесни
и други вирусни инфекции.
Тирозинът като прекурсор на стимулиращите неврохормони норадреналин и допамин има по-различен механизъм на действие.
Вместо да изгражда тъканите, той стимулира нервните окончания, които отговарят
за бързината и точността на физическото
движение, а в психологичен план изостря
вниманието и повишава мотивацията. В
препоръките за употребата му се сочи още,
че намалява сънливостта, възникнала вследствие приема на въглехидратни храни. Тук
обаче предозирането може да е по-опасно,
отколкото при другите аминокиселини, тъй
като стимулиращият му ефект е свързан с
повишено натоварване на нервната и сърдечносъдовата система. Някои индивиди
реагират зле и на относително малки дози,
например страдащите от мигрена. Те не би
следвало изобщо да включват тази добавка,
без предварително да се консултират със
специалист.
Аминокиселинните метаболити не са
в строгия смисъл на думата аминокиселини,
но се синтезират от тях и играят важна
роля в системната и специфичната органна
веществообмяна. Креатинът, карнитинът,
тауринът и бета-аланинът са най-често използваните от тях в спортната нутрициология. Множество изследвания са потвърдили
стойността им за подобряване на метаболизма в мускулатурата, сърцето и нервната
тъкан. Относителната им безвредност не
бива обаче да е повод те да се приемат в
огромни количества. Няма сигурни данни, че
считаните за безобидни парестезии от многото грамове на ден бета аланин не се придружават от фини отклонения на клетъчно
равнище; както не е ясно и дали храносмилателните проблеми след прием на голяма
доза креатин монохидрат са единствените
странични ефекти на тази субстанция. Освен това, открити са механизми на взаимно
изместване - например приемът повече от

2 пъти на ден на 2 или повече грама таурин,
може да редуцира бета аланина в кръвната
плазма.
МАСТИ И ЛИПИДОРАЗТВОРИМИ ДОБАВКИ
Средноверижни триглицериди. Прилагат се като „гориво” за спортистите, макар
че могат да бъдат заменени от нерафинирано кокосово масло. По-малко се има предвид
тяхното свойство много добре да поемат
маслено разтворимите добавки, които е добре да бъдат вземани заедно с ястие, което
включва такъв тип липиди.
Омега-3 мастни киселини. Важни са за
сърдечносъдовото и мозъчното здраве. По
последни проучвания алфа-линоленовата киселина (ALA) не може да бъде заместена от
„по-висшите” пердставители на омега-3 (EPA
и DHA), които се съдържат в някои риби и
водорасли и наистина са важни като храни
и понякога – като добавки. Но те следва да
се приемат умерено и да бъдат допълвани
с растителни източници на ALA – ленено и
конопено семе, чиа, орехи, конопено семе, биосоево или биорапично олио.
Лецитин. Среща се главно в суровите
ядки и семена и е безусловно необходим
за нервната тъкан, липидната обмяна и
жлъчните функции. По 30-40 г сурови ядки
и семена на ден обикновено са достатъчни
или другият вариант е суплементация с 3-4
г добавъчен лецитин, най-добре на гранули
или прах. Той практически няма странични
ефекти.
Коензим -10. С важно значение в енергийната продукция на клетките, най-вече в
скелетната мускулатура и миокарда. Произвеждането му в организма често е недостатъчно, особено при продължителни натоварвания. Препоръчва се като дълготрайна
(определено безопасна) суплементираща доза
от 60-90 мг.дневно.
ВЪГЛЕХИДРАТИ И ФИБРИ
Гейнъри. Те са спортни храни, напитки
и добавки с преобладаващо количество въглехидрати, по-ниско – на белтъци и мазнини, често с прибавен витаминно-минерален
комплекс. Обикновено те не са необходими
за спортуващите, които употребяват достатъчно плодове и зърнени храни; ако за
удобство се използва все пак такъв продукт,
нека той да е висококачествен, тъй като
има данни, че големите обеми евтини гейнъри от някои марки могат да причинят някои
проблеми – с храносмилането и общи.
Добавки с фибри. Диетичните фибри са
неусвояеми за системното кръвообращение
въглехидрати, но те все пак имат полезни
функции, като пречистваща и пребиотична.
Плодовете, зеленчуците и пълнозърнестите
храни съдържат достатъчно разтворими и

неразтворими фибри, така че допълнителният им прием (под формата на трици, пектин, инулин и др.) може да има смисъл само
в дните, когато споменатите хранителни
продукти не са били на почетно място на
трапезата.
МИНЕРАЛИ
Калций. Нуждите му емерено нарастват
при дисциплините с вдигане на тежести и
дълго бягане, в противовес на спортове, които слабо натоварват костите – каквито
са водните. Препоръчва се да се осигури едно
добро базово количество от хранителни източници – нискомаслени млечни продукти,
риба, зеленчуци, сусамови и други семена –
и евентуално да се суплементира умерено,
евентуално в съчетание с витамин Д. Важен
е и балансът с други минерали, особено с
магнезий.
Магнезий. По последни данни недоимъкът му е по-разпространен, отколкото
този на калция. Установено е и намаляване
на съдържанието му в зелените листа и ядките, които остават основен хранителен
извор. Все по-често се счита за оптимално
да се приемат продължително умерени дози
вътрешно, които при необходимост (мускулно претоварване, особено ако е съчетано с
психологичен стрес) се съчетават с външно
(интрадермално) прилагане. При спортове
с обилно изпотяване магнезият може да се
губи в застрашителни размери, и то заедно
с калия, поради което има смисъл да се повишават сумплементните му равнища, както
и да се прилагат рехидратиращи разтвори с
калиев хлорид или цитрат.
Цинк. Участва в над 400 ензима в организма, контролиращи клетъчното развитие, хормоналните процеси, сетивните
импулси, имунитета и т.н. Добавянето му
към спортни храни или в състава на съответно предназначени добавки вече е рутина,
но рядко има смисъл да се надвишава нормалната добавъчна доза от 15-20 мг. Няколко
пъти по-големите количества могат да не
навредят в краткосрочен план, но има нови
данни, че дългосрочно те могат да предизвикат сривове в имунитета и нивата на някои
хормони – особено при количества от над
50 мг. на ден. Цинкът също така може да
измести медта от кръвта и съединителнотъканните структури.
Желязо. Заедно с медта и мангана, това
са едновременно важни строители и ензимни активатори и твърде рискови за суплементарно предозиране микроелементи. Мъжете, дори когато активно спортуват, ако
се хранят пълноценно и нямат никакви признаци за анемия, е по-добре да не включват
желязо отделно и като добавка, тъй като
организмът го възприема като тежък метал и без да подобри съществено спортниМедицина и Спорт
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Х РАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИТЕ
те постижения, може в дългосрочен план да
навреди на черния дроб, нервната система и
целия организъм!
Селен. Един често дефицитен микроминерал поради рядкото му присъствие в достатъчни количества в масовите хранителни
продукти. Тестове у нас показаха несигурното му присъствие на практика във всички
храни, освен стабилно високото му равнище
в бразилските орехи. Препоръчва се консумация на 2-3 бр. от тях или да се приемат
като добавка около 100 мкг. на ден, най-добре
под органично свързаната форма L-селенометионин. Това е полезно за всички хора, но е
особено важно за активно спортуващите,
тъй като при повечето усилени активности
освен полезните приспособителни промени
се отделят и повече свободни радикали, от
които селенът (заедно с витамините А, Е
и С и определи растителни антиоксиданти)
ефективно предпазва. Рисковите дози на селена като добавка са над 300 и особено над
500 мкг. на ден.
ВИТАМИНИ
Аскорбинова киселина. Съвременни биохимични съображения са в полза на повишаване дневната потребност от този есенциален строител на съединителната тъкан,
имунокоректор и антиоксидант на 200-300
мг., а при тежки натоварвания е съвсем
резонно тя да се вдигне 2 до 4 пъти над
това базово равнище. В тези дози определено няма странични явления, особено ако се
приема в силно разреден вид (за избягване на
киселинното дразнене).
Витамин Е. Макар че ролята му за
функционирането на мускулната тъкан и
половата система не е още напълно ясна,
дори и доказаната му друга функция – като
антиоксидант (заедно с витамини А и С),
дава основание да се прилага в умерени суплементиращи дози, заедно с постъпленията
от балансираното меню.
В-група. Всички биокатализатори от
тази група са важни за повишаване КПД на
физическото усилие. Няма обаче доказателства, че мегадозите от по 100 мг вит. В1,2,3,5
и 6 съществено подобряват резултатността, докато се натрупват все повече доказателства, че някои от тях (специално В1
и 6) могат и да навредят на обвивките на
нервите и общо на обмяната при дълготраен прием в такива количества.
Витамин Д. Хормоноподобна субстанция, която постоянно разширява показанията си – от средство за здрави кости, към
имунопротектор и антидепресивен нутриент. Добавки са необходими, ако през слънчевите месеци е нямало системна експозиция
на слънце. Предозирането е потенциално
опасно, но то се случва чрез поемането на
количества, многократно превишаващите
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базово суплементарните.
ДРУГИ ДОБАВКИ
Билкови чайове, подправки и екстракти. Растителните антиоксиданти, фитостероли, адаптогенни съставки, фитонциди и
много други, намират все по-широко приложение в спортната медицина. Възможно е
да се прилагат и изолирани, за постигане на
по-големи активни концентрации. Обаче под
формата на многокомпонентни извлеци те
притежават по-комплексно въздействие и
определено са по-безопасни. Добре документирано е ергогенното и общо полезно за
здравето действие на жен шена, елеутерокока, родиолата, ашвагандата и др. За имунната система (често подложена на изпитание
при тежки тренировки и състезания) ефект
са показали ехинацеята, кръвният здравец, и
много други лечебни растения. Храносмилането се подобрява от подправки и добавки
със съдаржание на копър, резене, челебитка
и т.н. От спадове в хормоналните функции
предпазват бабините зъби, магарешкият
трън, сминдухът, репеят, витексът и др.
Пчелни продукти. Пчелният мед, ако
е качествен, дава по-равномерна енергия
от предимно глюкозно-захарозните храни
и напитки и допълнително съдържа ценни
нутриенти, макар и в неголеми количества.
Предпочита се да се консумира винаги в разтворено състояние, за да не се повишават
стръмно кръвнозахарните нива. По-интересна всъщност за спортистите и страдащите
от изтощение други хора добавка е цветният прашец. Той съдържа доста незаменими аминокиселини, есенциални масти, много
минерали, витамини и обилие от лутеин и
други важни фитохимикали. Дозировката му
може да варира от 1-2 чаени до 1-2 супени
лъжици на ден. Според един от най-добрите
ни апитерапевти, д-р Ст. Младенов, важно
е поленът да се накисва предварително във
вода, след което усвояемостта му нараства
от 15-20 на 70 и повече процента. Алергичните реакции към меда и прашеца изглежда
не са толкова чести, колкото се предполага
от някои.
ЦЯЛОСТНИ ХРАНИ И МЕГАКОМПОНЕНТНИ
ДОБАВКИ
Без съмнение цялостните здравословни
храни продължават и ще продължават да
бъдат една от основите на доброто здраве
и високите постижения в различните области на живота. Подценяването им може не
само да снижи общия ефект от хранителносуплементарната програма (като при това
тя е на твърде висока цена), но и да доведе
до ясни или трудно разпознаваеми проблеми.
Необходимо е по всяко време на годината
спортуващият да има достъп до разнообраз-

ни пресни и изсушени плодове и зеленчуци,
сурови ядки, няколко вида варива и умерено
количество екологични, нетлъсти продукти
от животински произход. Всяко рафиниране,
консервиране или твърде агресивната кулинарна обработка (пържене, печене при висока температура, опушване, колбасиране)
рязко снижава техните полезни свойства
и, перспективно погледнато, може да бъде
един от водещите фактори за увеличаването на „болестите на цивилизацията”.
Добавките с максимално разнообразен пълнеж са предназначени да намалят броя на употребяваните отделни добавки и само отчасти – за
компенсиране липсата на разнообразие в менюто.
Следва да се има предвид, че въпреки големия
напредък на суплементарната медицина през последните години, ние сме още много далече от
„хапчето-пълноценна храна”. Малките обеми не
позволяват побирането на достатъчно основни
нутриенти, фибри и макроминерали. Освен това,
мултидобавките със стандартно съдържание могат да не отговарят точно на индивидуалните
потребности на голяма част от употребяващите ги, които да нямат нужда от някои съставки
и чрез приема им да се получи предозиране. Докато не се изработят типово обосновани формули,
така че поне приблизително хората от съответния метаболитен тип да получават индивидуална комплексна формула, необходимо е особено
внимание с тези „съдържащи всичко” опаковки.
Може би в малки количества те ще са полезни за
повечето хора, но свръхупотребата им не би могла да се препоръча масово, ако държим да бъдем
научно обосновани в препоръките си.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обилието от монопродукти и съчетания, които се предлагат на съвременния
спортист – професионалист или любител –
може да доведе до объркване и неадекватен
избор на специализирани храни и добавки. От
медицинска гледна точка, по-малката беда
е пропускането на най-адекватните възможности за подпомагане на постиженията чрез
биохимично оптимизиране на обмяната. Посериозната тема е възможността за странични ефекти при предозиране, неправилно
съчетаване или недобро индивидуално съобразяване при ползването на такива продукти. Един неголям обем от точни познания,
съчетан с по-тесен контакт с подготвен
консултант по въпроса, би могъл да снижи
значително процента на тези случаи.
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